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Szanowna Pani Radna 

Warszawa, dnia 19.07.2019 r. 

Pahi 

Katarzyna Górska-Manczenko 

Radna
�

-elnicy Targówek 
m.st. War awy 
w/m 

w załączeniu przesyłam pismo Zarządu Miejskich Inwestycji Drogowych z dnia 
15.07.2019 r., znak spr. ZMID-RI.4111.761.2019.ABE będące odpowiedzią na interpelację 
nr 135 z dnia 06.06.2019 r. w części dotyczącej nasadzenia nowych drzew w pasie drogowym 
ul. Łodygowej. 

do wiadomości: 

1. WOR w/m 

2. aa 

Z poważaniem 

wz. BURMISTRZA 
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ZARZĄD MIEJSKICH INWESTYCJI DROGOWYCH 
ul. Sokratesa 15, 01 - 909 Warszawa 
tel. (22) 569-14-00, fax (22) 569-14-01 O �.?,{V,]). l,-,{evJ€,L 
e-mail: z�id@zmid.waw.pl q 
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Urząd Dzielnicy Targówek 

m.st. Warszawy 

Wydział Infrastruktury 
ul. Kondratowicza 20 
00-983 Warszawa 

,Dotyczy: interpelacji nr 135 Pani Katarzyny Górskiej-Manczenko, Radnej Dzielnicy 
Targówek m. st. Warszawy 

\ 
W związku z pismem nr UD-X-WOR.0003.514.2019.TOP z dnia 05.07.2019r. (data 

!wpływu do ZMID 11.07.2019r.), przekazującym interpelację nr 135 Pani Katarzyny Górskiej 
1
-Manczenko, Radnej Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy informuję, że gospodarka zielenią, 
� tym nasadzenia drzew w pasie drogowym przebudowywanej ul. Łodygowej, prowadzone 
są zgodnie z projektem zatwierdzonym przez Zarząd Zieleni m.st. Warszawy. 
Nasadzona zieleń, do czasu odbioru końcowego zadania, pozostaje w utrzymaniu wykonawcy 
robót. Ewentualna wymiana roślin, które się nie przyjęły będzie przez wykonawcę 
sukcesywnie dokonywana w ramach usuwania wad i usterek. 

Wyjaśniam też, że ustawianie w pasie drogowym koszy na śmieci nie jest objęte 
zakresem inwestycji drogowej - są to działania utrzymaniowe realizowane przez Zarząd 
Oczyszczania Miasta. 

Do wiadomości 
l. Balzola Polska Sp. z o. o. al. Jana Pawła II 12, O 1-124 Warszawa 
2. Inspektor nadzoru koordynator Rafał Chojecki 

sekretariat.zwo@zbm.com.pl 
mail: rafal.choiecki@o2.pl, 


	odp na inter nr 24 radnego Miszewskiego 3
	odp na inter nr 24 radnego Miszewskiego 4

