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Dzień Dobry, 
Proszę o informację, czy frezowanie niewielkiego fragmentu ul. Przylesie zostało ujęte w planach do realizacji 
w bieżącym roku? 
  

Pozdrawiam  
Wojciech Tumasz  
Klub Radnych Razem dla Białołęki  

radny dzielnicy Białołęka  
Wydział Obsługi Rady Dzielnicy Białołęka  
ul. Modlińska 197, pok. 123  
03 – 122 Warszawa  
http://www.radny.com.pl  

mailto:wojtum@gazeta.pl  
tel. 501 180 739 

Od: Mikolaj Pieńkos [mailto:m.pienkos@zdm.waw.pl]  
Wysłano: 29 sierpnia 2016 15:33 
Do: Tumasz Wojciech 
Temat: RE: ul. Przylesie 

  

realizacja prac w dwóch etapach wiąże się ze znacznym zwiększeniem kosztów. Tak jak pisaliśmy w 
poprzednim mailu, dołożymy wszelkich starań, żeby ulica Przylesie została wpisana na listę frezowań w 
przyszłym roku. 
  
Mikołaj Pie ńkos  
p.o. Naczelnik 
Wydziału Komunikacji Społecznej 
tel. 22 55 89 336 
kom. 572 726 915 

 
  
  
  

From: Tumasz Wojciech [mailto:wojtum@gazeta.pl]  

Sent: Tuesday, August 23, 2016 9:00 AM 

To: Mikolaj Pieńkos <m.pienkos@zdm.waw.pl> 



Cc: Kancelaria mail.kancelaria <kancelaria@zdm.waw.pl>; Lukasz Puchalski <l.puchalski@zdm.waw.pl> 

Subject: ODP: ul. Przylesie 

  

Dzień Dobry, 
Dziękuję za informacje. Szkoda, że są złe dla mieszkańców, którzy kolejny już rok muszą cierpieć z powodu 
nierównej nawierzchni ulicy uszkodzonej przez pojazdy ciężarowe rozbudowujące oczyszczalnię Czajka, bo 
zanim powstała droga techniczna, to wszystkie pojazdy budowy jeździły (mimo zakazów) ul. Przylesie. Nawet 
jak powstała już droga techniczna do oczyszczalni, to samochody ciężarowe jeździły i dalej jeżdżą ul. 
Przylesie, bo tą ulicą był i nadal jest bliższy i wygodniejszy dojazd do ul. Modlińskiej – pisma w tej sprawie 
były do Państwa kierowane wcześniej. Stąd też mieszkańcy oczekują jak najszybszego działania w sprawie 
remontu swojej ulicy. 
  
Jeśli nie można wykonać jej remontu na całym zniszczonym odcinku (ul. Czeremchowa – „rów”, tj. 250 m), to 
niech chociaż będzie wyremontowana na odcinku przebiegającym bezpośrednio przy budynkach 
wielorodzinnych (ok. 130 m)! 
  
  
Na wiadomość z 2 stycznia udzielili mi Państwo odpowiedzi. Otrzymałem ją i nawet ją załączyłem do mojego 
wniosku z 12 sierpnia. Wynikłe nieporozumienie wzięło się pewnie stąd, że wysyłając maila w danej sprawie 
zachowuję dotychczasową korespondencję. 
  

Pozdrawiam  
Wojciech Tumasz  
Klub Radnych Razem dla Białołęki  

radny dzielnicy Białołęka  
Wydział Obsługi Rady Dzielnicy Białołęka  
ul. Modlińska 197, pok. 123  
03 – 122 Warszawa  
http://www.radny.com.pl  

mailto:wojtum@gazeta.pl  
tel. 501 180 739 

Od: Mikolaj Pieńkos [mailto:m.pienkos@zdm.waw.pl]  
Wysłano: 19 sierpnia 2016 15:48 
Do: wojtum@gazeta.pl 
Temat: ul. Przylesie 

  

Szanowny Panie, 
w odpowiedzi na Pana maila z dnia 12 sierpnia br. w sprawie wymiany nawierzchni jezdni ul. Przylesie i braku 
odpowiedzi na Pana zapytanie z dnia 2 stycznia br., Zarząd Dróg Miejskich uprzejmie informuje, że 
odpowiedź została Panu przekazana w lutym mailowo przez wydział merytoryczny.  
W roku bieżącym nie planujemy frezowania ulicy Przylesie. Dołożymy starań, żeby ta inwestycja została 
wpisana na listę planowanych inwestycji w 2017 roku. 
  
Z poważaniem, 
  
Mikołaj Pie ńkos  
p.o. Naczelnik 
Wydziału Komunikacji Społecznej 
tel. 22 55 89 336 
kom. 572 726 915 
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