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W odpowiedzi na pismo proszę powołać się na nr sprawy: ZDM.0133.39.2020 

Dotyczy: Wniosek o udzielenie informacji publicznej 

Odpowiadając na Wniosek o udzielenie informacji publicznej 

z dnia 14 .09.2020 r., dotyczący informacji na temat mycia tunelu 

drogowego zlokalizowanego w ciągu Drogowej Trasy Średnicowej Zarząd 

Dróg Miejskich w Gliwicach informuje, że: 

1. W okresie od 01.01.2018 r. do 31.0 8.2020 r. nie zlecano usługi 

polegającej na myciu ścian tunelu drogowego zlokalizowanego 

w ciągu Drogowej Trasy Średnicowej . 

Kopia: 

1. ZDM a/a (Michał Kondrusiewicz tel. 32-300-86-83) 

http://www.zdm.gliwice.pl
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