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Prezydent Miasta Żyĺatdowa

t]RŻAD MlA5TA ZYRARDoWA
siuŔo ŘĺoÝ MIASTA ZYRARDoWA

za pośľednictwem

5.('9',.Ąę.lł!.'''
,, u*r"'.."fu.|'ŕ.. :- 4.€9u' "'' "

Wnłvnelo dni,

Przewodni czącego Rady Miasta
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Wnioski:

Panie Prezydencie!

t.odpowiedź, ktőrą otrzymałan na inteľpelację

z

đnia11 wrueśnia20|7

r. nie

obejmuje

wszystkich ľemontów, które dokonały się na nieruchomości pľzy ul. Dittricha 3, dlatego też
wnioskuję o uzupełnienie infoľmacji o pozostałe remoný.

Dla ułatwienia dołączam do wniosku załącznknr

1,

który proszę uzupełnić iprzekazac mi.

Zdaję sobie spľawę, że niektóre ľemonty wykonane były przed wieloma laty, ale ufam,
prowadzona jest ksiąŻka obiektu budowlanego

i

Że

nie będzie żadnego pľoblemu z uzupełnieniem

tabelki.

2. Wnioskuję o pľzekazanię mi kseľokopii umowy dzieĺżawyzawartej z

Pľzedsiębioľstwem

Gospodarki Mieszkaniowej ,,Żytardőw'' Spółka z o.o. w Żyratdowie na targowisko.

3. Wnioskuję o

przekazanie

mi kserokopii

porozumienia zawartego pomiędzy Wojewodą

Mazowieckim aPrezydentem Miasta Żyratdowa w dniu 7 sĘcznia 2008 r. w sprawie powierzenia
Wojewody Mazowieckiego,
Miastu Żytardőw pľowadzenia niektórych spraw zzaJ<resu właściwości
wykonywanych przez Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwat oru Zabytków.
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Zał. Nr
Rodzai prac

Lp.
1

2
3

4
5

6

Elewacia budynku
Remont dachu budvnku
Remont dachu komlrek
Remont klatki schodowei
Wykonanie instalacii c.o
Wykonanie bramy

Wvkonawca

Termin wkonania

oolłem kosztv

7

I
I

Wvmĺana draľi do budvnku
Montaż domofon w
10 Wymiana okien na kl.schodowei
11 Wvmiana wodomiezv
12

Caĺszczenie instalacii c'o

3 Remont instalaciic.o
14 Wvmiana 5 okien w lokalach nr 11.12
1 5 Wvmiana okien w lokalach:

1

nr2 szt.
nr 3 szt.
nr 4 szt.

..

...

.....

nr 5 szt.
nr 6 szt.
nr 7 sż.
nr

I szt.

...

nr 9 szt.

nr 10 szt.
nr 13 szt.
nr 16 szt.
nr 17 sá.

..

lutv 2013 r

'ĺ 933'11
4 082,40

luty 2017 r

33156,00

lipiec 20't7 r

11 893,47

Xll2016 r.-12417 r

1
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