
' A 

' . 
V 

. ; 8, /- /:Z,v 10 H <;; fi! 
!fJ /: ' 10· IL V ri - IV„ v. Sev &t' 2021 rr 'O 7 -04- 

PRZEWO DN ICZĄCY RADY DZIELNICY TARGÓ 
MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY 
ul. Ludwika Kondratowicza 20. 00-983 Warszawa 
tel. 22 443 85 38, 22 443 87 55 
www.targowek.waw.pl 
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Szanowna Pani Burmistrz, 

Pani 
Małgorzata Kwiatkowska 
Burmistrz 
Dzielnicy Targówek 
m.st. Warszawy 

Warszawa, 07 kwietnia 2021 r. 
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w załączeniu przesyłam interpelację nr 308 radnej Katarzyny Górskiej Manczenko, złożoną w dniu 
07.04.2021 r. z prośbą o rozpatrzenie i udzielenie odpowiedzi w terminie do dnia 21.04.2021 r. 

Osoba do kontaktu: Norbert Zieliński, nzielinski@um.warszawa.pl, telefon: 22-443-85-38; adres do 
korespondencji: ul. Kondratowicza 20, 00-983 Warszawa . 

Z poważaniem 

Załączniki: 

1. lnterpefacja radnej Dzielnicy Targówek 



Rada Dzielnicy Targówek 
m.st. Warszawy 

Radna Dzielnicy 

Warszawa, 6 kwietnia 2021 r. 

Katarzyna Górska - Manczenko 
Przewodnicząca Komisji Budżetu i Planowania 
w Radzie Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy 

INTERPELACJA NR 308 

W wyniku działalności związanej z wykonywaniem mandatu radnej, proszę o zamontowanie 
drugich/dodatkowych lamp na latarniach przy ulicy Rzewińskiej po stronie Kanałku 
Bródnowskiego skierowanych na drugą stronę kanałku na ulicę Piecyka. 
Ulica Piecyka ciągnąca się wzdłuż kanałku jest nieutwardzona i nieoświetlona oraz po 
zmroku niebezpieczna. Najtańszym i najszybszym rozwiązaniem jest zamontowanie 
dodatkowych lamp na latarniach na ul. Rzewińskiej. Nie wszystkie latarnie są postawione 
przy drzewach - taką odpowiedź uzyskałam w aplikacji 19115, można to sprawdzić w terenie. 

Dodatkowo bardzo proszę o zamontowanie lamp wykorzystując słupy elektryczne w dalszej 
części ulicy Piecyka wzdłuż kanałku - tak jak ma to miejsce na ul. Promiennej i Deszczowej. 

W załączeniu zdjęcia. 
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