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Rada Dzielnicy Białoł�ka 
m. st.  Warszawy 
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Warszawa, 20 grudnia 2013 r.  
Wojciech Tumasz 

radny dzielnicy Białoł�ka 

wojtum@gazeta.pl

Referat Obsługi Rady Dzielnicy Białoł�ka 

ul. Modli�ska 197, pok. 123 

03 – 122 Warszawa 

www.radny.com.pl

Zarz�d Dzielnicy 
Białoł�ka m.st. Warszawy 

INTERPELACJA NR 446 

 Sprawuj�c mandat radnego składam interpelacj� w sprawie: 

Przy�pieszenia wykonania mediów w ul. Kobierzyckiej. 

 W imieniu mieszka�ców ul. Kobierzyckiej, prosz� o przy�pieszenie wykonania mediów w ul. 

Kobierzyckiej (wodoci�g, kanalizacja, gaz). Mieszka�cy ul. Kobierzyckiej otrzymuj� w tej sprawie zapewnienia 

o rychłym wybudowaniu mediów, ale niestety w rzeczywisto�ci nic si� nie dzieje. Prosz� o informacje w jakim 

terminie planowane jest wybudowanie wodoci�gu, kanalizacji i gazoci�gu w ul. Kobierzyckiej? 

                    Wojciech Tumasz 









Uwaga! Odpowied� na interpelacj� powinna by� przekazana nie pó�niej ni� w ci�gu 21 dni od dnia wpływu interpelacji do Referatu Obsługi Rady. 

            
Rada Dzielnicy Białoł�ka 
m. st.  Warszawy 
ul. Modli�ska 197, pok. 123, 03-122 Warszawa, 
tel. (22) 51 03 110, fax (22) 676 69 14, bialoleka.wor@um.warszawa.pl , www.bialoleka.waw.pl

Warszawa, 27 sierpnia 2014 r.  
Wojciech Tumasz 

radny dzielnicy Białoł�ka 

wojtum@gazeta.pl

Wydział Obsługi Rady Dzielnicy Białoł�ka 
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Sz. P. Marcin Bajko 
Dyrektor 
Biura Gospodarki Nieruchomo�ciami 
m.st. Warszawy 

INTERPELACJA NR 446/1 

 Sprawuj�c mandat radnego składam interpelacj� w sprawie: 

Przy�pieszenia wykonania mediów w ul. Kobierzyckiej. 

Szanowny Panie Dyrektorze ! 

 Mieszka�cy ul. Kobierzyckiej poinformowali mnie, �e w bie��cym roku MPWiK zło�yło wniosek do 

Pana Biura w sprawie uregulowania gruntów pod budow� swojej sieci w ul. Kobierzyckiej do domów 

poło�onych przy tej ulicy w trybie art. 124 ustawy o gospodarce nieruchomo�ciami (Dz.U.2014.0.518). Wg 

informacji uzyskanej w tej sprawie, wniosek MPWiK nie został jeszcze załatwiony. Prosz� o udzielenie 

informacji na jakim etapie jest rozpatrywanie wniosku? Jakie działania zostały podj�te? Kiedy mo�na 

spodziewa� si� rozstrzygni�cia w tej sprawie? 

                    Wojciech Tumasz 






