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Sprawa: BR.0003.306.2019

Szanowny Panie Prezydencie,

zwracam się z prośbą o naprawę nawierzchni drogi przy ul. Dworek (nawierzchnia obok wspólnoty mieszkaniowej Dworek 7; mapa w zał.).
Przesyłam również zdjęcia z miejsca.

W chwili obecnej spółdzielnia mieszkaniowa zakończyła prace dot. naprawy nawierzchni dróg i chodników wewnątrz osiedla. Pozostał ten
krótki, ale fatalny pod względem stanu technicznego odcinek. Z informacji, które pozyskałem, fragment ten należy do miasta.

Proszę o pozytywne rozpatrzenie niniejszego wniosku.

Z poważaniem
Wojciech Kiljańczyk

P Please consider your environmental responsibility before prin�ng this e-mail /Pomyśl o środowisku zanim wydrukujesz ten e-mail

 

Niniejsza wiadomość oraz wszelkie załączone do niej pliki mogą być poufne i mogą podlegać ochronie prawnej. Jeżeli nie jest Pan/Pani zamierzonym adresatem powyższej wiadomości nie może jej

Pan/Pani ujawniać, kopiować, rozpowszechniać, ani też w żaden inny sposób udostępniać lub wykorzystywać. O błędnym zaadresowaniu wiadomości prosimy niezwłocznie powiadomić nadawcę i

usunąć wiadomość. Nadawca nie jest odpowiedzialny za jakiekolwiek błędy lub luki w tej wiadomości, które mogą powstać w wyniku jej transmisji.

 

This message and any a�achments may be strictly confiden�al and protected by law. If you are not the intended recipient of this message do not disclose, copy, distribute or take any ac�on based

on this message or any informa�on herein. Please do inform the sender immediately about receiving this message in error and please delete it from your computer. The sender is not liable for any

errors or omissions in content of  this message which may arise as a result of e-mail transmission.

Załączniki:

umiejscowienie na mapie.jpg (208.13 KB)
Foto_Dworek_nawierzchnia (2).jpg (5.48 MB)
Foto_Dworek_nawierzchnia (1).jpg (6.15 MB)
Foto_Dworek_nawierzchnia (3).jpg (5.70 MB)

Urząd Miasta Rybnika Dokument: 2019/144865


