Ulica
Gen. Zajączka
Al. Wojska
Polskiego

Nr bud.
Opis wniosku
Remont balkonów i przycięcie do wysokości ogrodzenia tui , żeby mogły się rozkrzewić
40

39

Dokończenie inwestycji wiaty śmietnikowej- 10 wniosków.
Docieplenie dachu budynku. Odczuwalne niskie temperatury na górnych piętrach - po wykonaniu
docieplenia zmniejszą się koszty opłat za ogrzewanie dla wszystkich lokatorów budynku. 8
wniosków
Dokończenie inwestycji placu zabaw na podwórku wg pierwotnego planu (huśtawki, zabawki
plenerowe, piaskownica, ławki, stolik dla seniorów). 7 wniosków
Likwidacja słupków przy chodniku Al. WP 39 i 37 -wystąpienie do odpowiednich organów- bardzo
duże utrudnienie z dojazdem karetki pogotowia. 6 wniosków

Al. Wojska
Polskiego

39

Montaż domofonów zamiast zamka na klucz przy furtkach (2 szt.) od strony ul. Gołębiowskiego.
Częste awarie zamków, a niekiedy celowe, wandalskie uszkodzenie furtek. 4 wnioski

Al. Wojska
Polskiego

39

Zmiana numeru kodu ogólnego domofonów. Obecnego kodu używają osoby niezamieszkałe,
które wchodzą na teren placu oraz klatek schodowych i urządzają libacje alkoholowe. 2 wnioski

39

Monitoring na terenie, w klatkach schodowych i w windach- uchroni przed libacjami alkoholowotytoniowymi, aktami wandalizmu, włamaniami do rowerowni i mieszkań, wprowadzi porządek i
higienę ind. i klatek schodowych, które są notorycznie zanieczyszczone przez m.in. czworonogi
nieodpowiedzialnych właścicieli. 10 wniosków

39

Remont balkonów, naprawa loggi od strony Gołębiowskiego. 6 wniosków

39

Wymiana windy Al. Wojska Polskiego 39 kl. I. 2 wnioski

39

Wymiana grzejników na klatkach schodowych. 7 wniosków

39

Dokończenie przebudowy podwórka według projektu

Al. Wojska
Polskiego
Al. Wojska
Polskiego
Al. Wojska
Polskiego

Al. Wojska
Polskiego
Al. Wojska
Polskiego
Al. Wojska
Polskiego
Al. Wojska
Polskiego
Al. Wojska
Polskiego

39

39
39

Al. Wojska
Polskiego
Al. Wojska
Polskiego
Dymińska
Al. Wojska
Polskiego
Al. Wojska
Polskiego
Al. Wojska
Polskiego
Al. Wojska
Polskiego

39

Rremont windy w klatce II (trzaskające drzwi). 3 wnioski

39
2

Instalacja pochylni dla wózków - klatka II. 5 wniosków
Zwiększenie liczby miejsc parkingowych na osiedlu przy ul. Dymińskiej 2

35

Wymiana oświetlenia na klatce schodowej na żarówki ledowe z czujnikami (oszczędność prądu)

35

Ocieplenie dachu (zimno na górze przez co ucieka ciepło, większe koszty c.o. na klatce)

35

Wymiana kaloryfera przy wejściu na klatkę nr.1 - stary kaloryfer nadaje się tylko na złom
Wymiana na podwórku starego popękanego asfaltu na nową nawierzchnię oraz wykonanie
ogrodzenia do ogródka kwiatowego
Sprawa parkingu- miejsc postojowych przy nieruchomości. Straż Miejska wystawia mandaty za
parkowanie
Problem hałasu związany z wywozem śmieci i z brudem związanym ze śmieciami.
Zmiana sposobu rozliczania C.O. w kolonii Dymińska. Obecny sposób jest obciążony wadami i
koszty są niewspółmierne do pobranego ciepła. Ocieplenie bloku nie spełnia norm, aby były
niwelowane straty ciepła.
Przedstawienie warunków korzystania z terenu ogródków na terenie kolonii Dymińska pod
utworzenie społecznego tymczasowego parkingu dla samochodów osobowych. Zgoda na
powyższy cel została wydana 7.06.2018 nr pisma 864/AO-RO/06/2018
Renowacja zieleni (trawników), która jest w stanie okropnym, a praktycznie nie istnieje zastępuje ją piach
Zawieszone nowych budek dla ptaków, ponieważ stare uległy zniszczeniu, gdyż na osiedlu jest
dużo ptactwa.
Opomiarowanie przepływowymi licznikami ciepła gorącej wody centralnego ogrzewania
przepływającej do mieszkań, zamiast nieprecyzyjnych podzielników ciepła w bloku al. Wojska
Polskiego 35

35

Dymińska
Dymińska

6
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Dymińska
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Dymińska
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Popiełuszki

3

Popiełuszki

3

Al.. Wojska
Polskiego

35

Al.. Wojska
Polskiego
Al.. Wojska
Polskiego
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Polskiego
Al.. Wojska
Polskiego
Dymińska
Al. Wojska
Polskiego
Al. Wojska
Polskiego

35
35
35
39
6
39
39

Popiełuszki
Al. Wojska
Polskiego

39

Dymińska
Dymińska

2
2

Boguckiego

3

Ks. T.
Boguckiego
Ks. T.
Boguckiego

3

3a
3a

Uregulowanie własności gruntu dla bloku Al.. Wojska Polskiego 35 pod kątem wyodrębnienia
gruntu pod warzywniak lub jego likwidacji celem umożliwienia zamiany dzierżawy wieczystej na
własność
Uregulowanie gruntu pod garażami ul. Rydygiera 4 gdzie nie można założyć księgi wieczystej oraz
zmienić prawa własności
Naprawa loggi od strony al. Wojska Polskiego. Fartuch założony w wadliwy sposób, odwrotnie do
celu do którego służy.
Dokończenie przebudowy podwórka - założenie własnego trawnika oraz zasadzenie roślon
ozdobnych
Wniosek w sprawie parkingu przy ul. Dymińska 6
W miarę szybka przebudowa podwórka przy Al. Wojska Polskiego 37 i 39 - zadaszenie itp..
kontenerów na odpadki, przywrócenie wyposażenia placu zabaw jak było w latach 60
Zapewnienie mieszkańcom miejsc postojowych w obrębie nieruchomości al.. Wojska Polskiego 37
i 39. 3 wnioski
Pomoc mieszkańcom dot. wniosku z ubiegłego roku w sprawie przystanku na żądanie linii 205. W
ub. roku był wysłany wniosek do MZK w tej sprawie. Do tej pory brak pozytywnej odpowiedzi.
Przystanek w okolicy ul. Felińskiego jest konieczny z uwagi na dwie przychodnie jak również
starsze osoby.
Zakończenie przebudowy podwórka, ławka, usytuowanie przy śmietniku
Utworzenie miejsc postojowych na ternie działek lub pod wiaduktem dla mieszkańców osiedla
ewentualnie zainstalowanie parkometrów
Uporządkowanie na osiedlu wybujałej zieleni, i dokończenie porządkowania calego podwórka
Wniosek w sprawie podwórka przy bloku - adres ul. Boguckiego 3 i 1B. Powiększenie powierzchni
trawników z jednoczesnym usunięciem asfaltu z powierzchni podwórka
Zobligowanie firmy sprzątającej do każdorazowego zamykania śmietnika dla budynku Boguckiego
3a i Boguckiego 5. Otwarty śmietnik zachęca mieszkańców pobliskich budynków osiedla /
spółdzielni do podrzucania śmieci
Założenie monitoringu na śmietniku w celu ustalenia i zgłaszania do odpowiednich organów osób
podrzucających swoje śmieci.
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1) Uporządkowanie sprawy garaży przy ul. Rydygiera 4. Problem zaistniał na początku 2018r. i nikt
nie chce podjąć tematu uporządkowania sprawy pobudowanych garaży przy ul. Rydygiera 4.
Sprawę zgłoszono do:
- zarządu WSM
- Rady Nadzorczej WSM
- Rady Osiedla -Żoliborz II
Wg informacji Wnioskodawcy garaże nr 15 i 16 pobudowano decyzją Prezydenta m-sta W-wy i
decyzją Burmistrza Zarządu Dzielnicy Żoliborza w 1999r.
Wnioskodawca posiada wszystkie obowiązujące dokumenty w tej sprawie potwierdzające
zaistniałą sytuację.
Pomalowanie korytarzy oraz drzwi wejścowych i podanie terminu wykonania tych prac
Remont i wyposażenie placu zabaw przy ul. Popiełuszki 1,3 i Broniewskiego 4. 2 wnioski
Wyposażenie w windy całego bloku ul. Popiełuszki 3, Broniewskiego 4. 2 wnioski
Wymiana chodników przy ul. Popiełuszki 1, 3 i Broniewskiego 4. 2wnioski
Zwiększenie dbałości o teren zielony, przede wszystkim regularne podlewanie trawy w
odpowiednich godzinach
Wystąpienie do ZDM o dzierżawę parkingu dla mieszkańców przy ul. Popiełuszki 3. 2 wnioski
Obniżenie stawki na fundusz eksploatacyjny -Popełuszki 1 i 3, Broniewskiego 4. Jest absurdalnie
wysoki i nie ma przełożenia na rzecz mieszkańców. 2 wnioski
Montaż fotokomórek świetlnych na klatkach ul. Popiełuszki 3
Wyegzekwowanie od właścicielki kotów z ul. Popiełuszki 3 wychodzenia z kotami na smyczy i
sprzątanie po nich
Reaktywacja trawników - Popiełuszki 1, 3 oraz Broniewskiego 4
Wyegzekwowanie od właścicielki kotów pilnowania swoich podopiecznych, aby nie wypróżniały
się do piaskownicy - Popiełuszki 1 i 3 oraz Broniewskiego 4
Montaż fotokomórek na światło na klatkach
Montaż siatek przeciw gołębiom nad ostatnim piętrem
Zlikwidowanie wynagrodzenia dla członków rady osiedla

4

Zbudowanie nowego placu zabaw na działce Popiełuszki 1 i 3 oraz Broniewskiego 4. Propozycja
placu placu zabaw została wysłana drogą mailową do pana A. Piórkowskiego w 2018 roku)

Broniewskiego

35

Rewitalizacja obecnego boiska - wymiana nawierzchni, wyposażenie w bramki, kosze do
koszykówki, siatkę do tenisa
Posadzenie drzew (w miejscu wyciętych) Do tej pory nie zostały posadzone takie drzewa.
Zadbanie o trawniki (nawodnienie)
Większe ilości ławek
Obniżenie zaliczki na fundusz ekspoloatacyjny do rozsądnego poziomu
Zaprowadzenie porządku przy altance śmietniskowej przy bloku Popiełuszki 1, obecny mini plac
zabaw znajduje się w bliskiej odległości od śmietnika
W założonych rynnach brak "rowków" odprowadzających wodę, woda ścieka na chodnik
powodując zimą lodowisko przy dojściu do furtki wyjściowej

35

Montaż światła z czujnikem ruchu przed klatką

35

Odnowienie klatki schodowej wraz z remontem schodów prowadzących do piwnicy
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Proszę o przekazanie informacji o wpływach na fundusz remontowy dla kolonii Dymińska za lata
2010 - 2018 oraz wydatków z tego funduszu na nieruchomości (całość) wchodzące w skład Kolonii
Dymińska. Przychody w kategorii finansowej, wydatki w formie rzeczowo-finansowej (netto).
Intensyfikacja sprawy doposażenia klatek schodowych w windy osobowe. Temat ciągnie się
ponad 15 lat od wstępnego projektu nadbudowy piętra z przeznaczeniem na lokale na wynajem
do sprzedaży a uzyskane wpływy na windy. Projekt opracowany przez inż. Zygmunta
Stanowskiego zaakceptowała R.O. i Zarząd WSM
Prześwietlenie wysokich drzew oraz coroczna dbałość o zieleń
Ponowne wystąpienie do MZK w sprawie wybudowania przystanku na życzenie lini 205 w rejonie
ul. Felińskiego / przychodnia lekarska i inne miejsca pracy / obszernie uzasadnienie w wystąpieniu
do Gminy Zoliborz
Doprowadzenie chodnika wewnątrz osiedla, przy klatce 5 wyrównać, bo jest nierówny z byle
jakiego materiału, osoby zimą są narażone na wypadek
Sprawa dostępności dla wszystkich lokatorów pomieszczeń wózkowo-rowerowych. Należy założyć
nowe zamki i klucze powielić dla wszystkich lokatorów z klatki. Zadbać też o estetykę przestrzeni
wspólnej.
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3

Popiełuszki

3

Gen. Zajączka

15

Sprawa drogi wzdłóż budynku - dojścia do klatek. Jest ona w stanie fatalnym, nierówna, pełna
wyrw i dziur - niebezpieczna.
W budynku Popiełuszki 3 od wielu lat nie wykonuje się prawie żadnych remontów więc chyba
nazbierała się na funduszu remontowym duże kwota - jaka?
Przeprowadzenie remontu obu klatek schodowych oraz o sprawdzenie możliwości zamontowania
windy wraz z jej wyceną.

