
29 wrzeÊnia 2014 roku w sali konferencyjnej
Urz´du Miasta odby∏a si´ XLV nadzwyczajna sesja Rady
Miejskiej. Podj´to uchwa∏y:

1. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla podobszaru zwanego „Pó∏nocnym”
wyodr´bnionego z obszaru strefy „A” ochrony uzdro-
wiskowej;

2. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospoda-

rowania przestrzennego dla obszaru znajdujàcego si´
pomi´dzy ul. Kopernika a ul. Jana Paw∏a II.

9 paêdziernika 2014 roku w sali konferencyjnej
Urz´du Miasta odby∏a si´ XLVI nadzwyczajna sesja
Rady Miejskiej. Podj´to uchwa∏´ dotyczàcà zmiany
uchwa∏y w sprawie uchwalenia bud˝etu miasta Ciecho-
cinka na 2014 r.
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INWESTYCJE MIEJSKIE

Budowa oÊwietlenia na Parterach Hellwiga

Na wykonawc´ zadania wybrano firm´ Energo -
Inwest Jacek Mielczarek D´be 5G 05-140 Serock z ce-
nà brutto 199.999,55 z∏. Podpisanie umowy nastàpi∏o
w dniu 2 wrzeÊnia 2014 roku. Odbiór robót nastàpi∏
17 paêdziernika 2014 r.

Przebudowa nawierzchni ul. ˚elaznej

W przetargu nieograniczonym na przebudow´ na-
wierzchni ul. ̊ elaznej w Ciechocinku wp∏yn´∏a 1 oferta

z∏o˝ona przez Przedsi´biorstwo Budownictwa Drogo-
wo-In˝ynieryjnego SA ul. Wapienna 10 87-100 Toruƒ
z cenà 314.039,06 z∏ brutto. Na wykonawc´ zadania
wybrano t´ firm´. Trwajà roboty budowlane.

Budowa alejki spacerowej wraz z oÊwietleniem
od ul. KoÊciuszki do ul. Staszica - pomi´dzy budyn-
kiem poczty a parkiem Zdrojowym

Na wykonawc´ zadania wybrano firm´ Handel
i Us∏ugi Budowlane „ER-BRUK” Avetisyan Karen ul. Sta-
rowiejska 87 87-603 Wielgie z cenà 267.775,76 z∏ brut-
to. Podpisanie umowy nastàpi∏o w dniu 4 wrzeÊnia
2014 roku.

Przebudowa nawierzchni ul. Broniewskiego

W przetargu nieograniczonym na przebudow´
nawierzchni ul. Broniewskiego na odcinku od ul. Stra-
˝ackiej do ul. ˚elaznej wp∏yn´∏a 1 oferta z∏o˝ona przez
Przedsi´biorstwo Budownictwa Drogowo-In˝ynie-
ryjnego SA ul. Wapienna 10 87-100 Toruƒ z cenà
566.976,38 z∏ brutto. Na wykonawc´ zadania wybra-
no t´ firm´. Podpisanie umowy nastàpi∏o w 11 wrzeÊnia
2014 roku. Trwajà roboty budowlane.
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