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Odpowiadajqc na Pana wiadomo6c e-mail z 2 lutego br. w sprawie remontu

ul. Klasykow,Zarzqd Dr6g Miejskich przekaz$e ponizsze informacje.

Ad 1) Nasza jednostka posiada protokot z kontroli stanu technicznego odcinka

drogi nr 5579W. W zalqczeniu przesylamy fragment ww. protokolu zawierajqcy ocenq

chodnika na ul. Klasykow (punkty 4,5,6 zawierajqce ocenq 3).

Ad 2) W zalqczeniu przekazujemy wykaz prac naprawczo-konserwacyjnych

wykonanych przezZaklad Remont6w i Konserwacji Drog na ulicy Klasykow w latach

2017 -2019.

Ad 3) Wykonanie kompleksowego remontu bqdzie mozliwe w przypadku

pzyznaniaprzezRadq m.st. Warszawy odpowiednich Srodkow. Zglosili6my natomiast

wykonanie miejscowych napraw nawierzchni w ramach biezqcego utzymania do

Zakladu Remont6w i Konsenruacji Drog. W zale2noSci od warunkow pogodowych,

zakohczenie prac powinno nastqpic do ko6ca lutego br.
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PROT,OX6I' Z XOXTROLI tTAt{U oDclxxa Dtocl llR 5579W
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Kilomcfa:

objevch

Pzrglqd.msy3tcm r.Lr€n€riny / kilom6lr6, lokelny

chodniki a iciciki mwerowc (porq sirEfq rozdni) dlugoSC 5 ,{93

uwagi i spGlrz.r.nia
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4 1 3,00 Chodnik plawosironny, wykoneny : pM bGtonowych, nicr6wlo6ci. usloki i

3gqkenh pM, ni.wi.lki! zEpedniQcis, za3toilka wody, zenioclyszcacnia,

CZEREMCI]OWA 0 112 592 704

W t nio planowym ptzcprowachie pnco nr,',wcze uszkothonych
lragmon 6w chodnika-

360 356

5 1 3,00 Chodnik prawostonny (ne cze3ci odcinka obu.tonny), Wkonany z prl
b.tonowych. nier6wnoaci, u.koki i spekania ptd, nicwirki. ,apadniqcra.
zastobke urody. strn z.dowalajqcl.

CZEREMCHOWA 0 155 704 859

W t ytic denowyfi paapawadziC pec€ neqrwcze uszkodzohych
t7.grn ntbw chodnike-

356

6 1 3,00 Chodnik prau,o3ronny, wykonany z Plyt b.tonowych, nic6wnoaci, u3koki i

spgkenia pi,.t' nic*idkrc zapadni?cia, z$toirka wody, stsn zadoweleiqcy.
0 220 859 1 079

W We danowym Woptowadzic lace neDr'ar€ze uszkodzonych
frawenl6w chodnike-

355 371

6 I 5,00 Chodnik praw8fonny. wykonany ! kostki bltonowej. poj.dyncze
naerownoaci. stan dobry.

220 1 079 1 234

Brak islotnych uwag i zalecel clo ishlioiqcago rozwiqzahii- 355 371
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