
PLAN REMONTÓW 2018

Lp. Planowan remonty  - 2018 r.
01 K. Wielkiego 79-89 (lokale mieszkalne)

1 Wymiana windy kl 89
2 Wykonanie zabudowy śmietnikowej na pojemniki selektywne  wraz utwardzeniem terenu
3 Dofinansowanie do wymiany okien

02 K. Wielkiego 67-75 (lokale mieszkalne)

1 Wykonanie zabudowy śmietnikowej na pojemniki selektywne  wraz utwardzeniem terenu
2 Remont kominów rozbiórka z cegły dziurawki na kominy nowe z cegły pełnej klinkierowej 
3 Wymiana wyłazu dachowego na lekki.
4 Modernizacja instalacji domofonowej z analogowej na elektroniczną (żeton , kod)
5 Renowacja ściany od strony północnej 
6 Renowacja gablot ogłoszeniowych
7 Montaż daszków nad drzwiami wejściowymi
8 Dofinansowanie do wymiany okien

03 Mieszka I 43 i 43A (lokale mieszkalne)

1 Naprawa posadzki w korytarzach piwnic
2 Wymiana okien piwnic
3 Przebudowa komina wraz z naprawą tynków
4 Modernizacja domofonu z analowego na cyfrowy 
5 Dofinansowanie do wymiany okien

04 Mieszka I 45 (lokale mieszkalne i lokal użytkowy Apteka)

1 Dofinansowanie do wymiany okien

05 Mickiewicza 21 (lokale mieszkalne i lokal użytkowy)

1 Renowacja ściany południowej budynku
2 Modernizacja domofonu z analowego na cyfrowy 
3 Współudział w wykonaniu placu zabaw
4 Naprawa odpływu wody deszczowej
5 Dofinansowanie do wymiany okien

06 Ogrodowa 6A (lokale mieszkalne i lokal użytkowy)

1 Opracowanie projektu budowlanego docieplenia budynku  wraz z kolorystyką 

2
Docieplenie ściany od strony południowej wraz z przebudową ścianki działowej z luksferów IIIp. i 
zadaszeniem

3 Dofinansowanie do wymiany okien

07 Walczaka 49-53 ; 55-59 (lokale mieszkalne)

1 Renowacja elewacji frontowej od strony północnej
2 Pomalowanie pasów oznaczajacych miejsca postojowe 
3 Wymiana wyłazu dachowego na lekki.
5 Dofinansowanie do wymiany okien

08 Nieruchomość zadanie I  (lokale mieszkalne)

1
Wymiana leżaka ciepłej wody użytkowej z cyrkulacją i leżaka  zimnej wody w budynkach przy ul 
Górczyńska 16-24 i ul Okulickiego 1-3                               

2 Wykonanie i montaż nowego wyłazu na dach 
3 Modernizacja oświetlenia piwnic ul Okulickiego            1-3 ul Górczyńska 16-24

4
Położenie płytek gresowych wraz z cokolikiem w suszarniach ul Górczyńska 16-24 i Okulickiego 1-
3 

5 Pomalowanie pomieszczeń wspólnych - suszarnie, pralnie
6 Naprawa ażurowych głowic kominowych wraz                 z izolacją
7 Wymiana okien piwnic
8 Wymiana popękanych szyb w wiatrołapach
9 Wykonanie parkingu na 9 miejsc postojowych ul Górczyńska 16

10 Uzupełnienie brakującej  otuliny ciepłej na instalacji c.o. w piwnicach

11
Dwukrotne pomalowanie elementów drewnianych małej archtektury drewnochronem, (ławki, osłony 
śmietnikowe)

12 Opracowanie projektu wymiany balustrad balkonów  z WK 70 na typ lekki
13 Dofinansowanie do wymiany okien

09 Nieruchomość  zadanie II (lokale mieszkalne i lokal użytkowy Wciseł)

1 Utwardzenie terenu z kostki polbruk oraz chodnika Andersa 4-5
2 Wymiana leżaków wody ciepłej z cyrkulacją i wody zimnej Górczyńska 28-34
3 Wymiana wyłazu dachowego na lekki.
4 Wymiana okien piwnic z drewnianych na PCV
5 Malowanie klatek schodowych przy ul  Andersa 4-5, zejść do piwnic i wiatrołapów 
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6 Renowacja tablic ogłoszeniowych
7 Naprawa ściany szczytowej Pluty 3
8 Odnowienie elementów małej archtektury i urządzeń zabawowych  
9 Wymiana popękanych szyb w wiatrołapach 

10 Opracowanie projektu wymiany balustrad balkonów  typu WK 70 na typ lekki
11 Dofinansowanie do wymiany okien

10 Nieruchomość  zadanie VIII (lokale mieszkalne)

1
Modernizacja instalacji domofonowej ul Mikołajczyka 2-12 i Okulickiego 5-7 z analogowej na 
cyfrową

2
Likwidacja przecieków do piwnic (odkopanie ściany fundamentowej wykonanie izolacji , 
odtworzenie opaski) Plac Jana Pawła 5               

3 Remont posadzek loggi Pluty 12 (jeden  pion)
4 Naprawa opaski przy budynku ul. Pluty 8-12, Mikołajczyka 2-12

5
Opracowanie projektu wymiany balustrad loggi z nowym sposobem montażu do płyty czołowej  i 
ściany

6 Dofinansowanie do wymiany okien

11 Plac  Jana Pawła II 52-60 (lokale mieszkalne i użytkowe)

1 Przełożenie dachu klatka 60
2 Dofinansowanie do wymiany okien

11A Plac  Jana Pawła II 52-60 (garaże)

12 Andersa 10-20 (lokale mieszkalne i lokal użytkowy OPTY)

1 Naprawa uszkodzonego dachu przez ptaki, rynna, kolce - prace z wysięgnika
2 Wymiana okna w lokalu 20/15
3 Dofinansowanie do wymiany okien

12A Andersa 10-20 (garaże)

13 Sportowa 5 (lokale mieszkalne)

1 Nawodnienie pionu p.poż wraz z wymianą skrzynek
2 Wykonanie miejsc parkingowych
3 Naprawa dachu - (ewentualne naprawy dachu)
4 Wykonanie domofonu cyfrowego przy drzwiach głównych
5 Wymiana drzwi wejściowych do budynku

Wykonanie zabudowy śmietnikowej
6 Dofinansowanie do wymiany okien

14 Myśliborska 1-3 (lokale mieszkalne)

1
Wymiana lamp w częściach wspólnych (klatek schodowych) na lampy plafony LED z czujką 
ruchowo- zmierzchową

2 Malowanie i naprawa posadzki w suszarni
3 Montaż huśtawki
4 Opracowanie projektu wymiany balustrad balkonów i loggi na nowe

15 Myśliborska 5-7 (lokale mieszkalne)

1 Docieplenie ściany od strony południowej
2 Wymiana okien piwnic 
3 Montaż daszków nad balkonami
4 Montaż huśtawki
5 Opracowanie projektu wymiany balustrad balkonów i loggi na nowe

16 Myśliborska 9-11 (lokale mieszkalne)

1 Naprawa nawierzchni podwórka
2 Montaż huśtawki
3 Opracowanie projektu wymiany balustrad balkonów i loggi na nowe
4 Dofinansowanie do wymiany okien

17 Słoneczna 69-73 (lokale mieszkalne)

1 Wymiana drzwi aluminiowych drugich kl 71
2 Modernizacja oświetlenia piwnic - lampy kanałowe + wyłączniki
3 Malowanie piwnic i naprawa posadzek
4 Wymiana wyłazu na dach
5 Dofinansowanie do wymiany okien

18  Słoneczna 54-55 (lokale mieszkalne)

1 Wymiana pionów wody zimnej na klatkach schodowych z podłączeniem do mieszkań
2 Wykonanie nowej nawierzchni chodnika
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3 Zakup i montaż urządzenia zabawowego
4 Dofinansowanie do wymiany okien

19 Pl. Słoneczny 12-14 (lokale mieszkalne)

1 Modernizacja instalacji domofonowej z analogowej na elektroniczną (żeton , kod)
2 Remont loggi  przy lokalu 14/6
3 Przystosowanie pomieszczenia rozdzielni na węzęł c.o. wraz z robotami branżowymi 
4 Wykonanie miejsc parkingowych
5 Wykonanie murka oporowego przy skarpie 
6 Renowacja tablic ogłoszeniowych
7 Dofinansowanie do wymiany okien

20 Pl. Słoneczny 15-17 (lokale mieszkalne)

1 Modernizacja instalacji domofonowej z analogowej na elektroniczną (żeton, kod)
2 Przystosowanie pomieszczenia rozdzielni na węzęł c.o. wraz z robotami branżowymi 
3 Wykonanie murka oporowego przy skarpie 
4 Renowacja tablic ogłoszeniowych
5 Dofinansowanie do wymiany okien

21 Pl. Słoneczny 21A-G (lokale mieszkalne)

1 Wymiana leżaka wody cieplej i zimnej  oraz  zaworów podpionowych
2 Przystosowanie pomieszczenia rozdzielni na węzęł c.o. wraz z robotami branżowymi 

3
Naprawa tynków, izolaja czap i ścian kominów poprzez  przemalowanie środkiem izolacyjnym 
SIPLAST oraz pomalowanie obróbek blacharskich wewnątrz dachu na ogniomurkach, 
doszczelnienie Gardnerem listew przy ogniomurze

4 Zakup i montaż ławek z oparciem
5 Wykonanie murka oporowego przy skarpie 
6 Rozbudowa altany śmietnikowej
7 Remont loggi  kl. 21 E jeden pion

8
Opracowanie projektu wymiany balustrad loggi z nowym sposobem montażu do płyty czołowej  i 
ściany

9 Dofinansowanie do wymiany okien

22 Pl. Słoneczny 22A-E (lokale mieszkalne)
1 Wymiana okien piwnic 
2 Przystosowanie pomieszczenia rozdzielni na węzęł c.o. wraz z robotami branżowymi 
3 Zakup i montaż ławek z oparciem
4 Wykonanie murka oporowego przy skarpie 

5
Naprawa tynków, izolaja czap i ścian kominów poprzez  przemalowanie środkiem izolacyjnym 
SIPLAST oraz pomalowanie obróbek blacharskich wewnątrz dachu na ogniomurkach, 
doszczelnienie Gardnerem listew przy ogniomurze

6 Dofinansowanie do wymiany okien

23 Pl. Słoneczny 23 A-C (lokale mieszkalne)

1 Docieplenie ściany budynku od strony zachodniej (balkonowa)  
2 Przystosowanie pomieszczenia rozdzielni na węzęł c.o. wraz z robotami branżowymi 
3 Wykonanie murka oporowego przy skarpie 
4 Dofinansowanie do wymiany okien
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24 Sczanieckiej 15 A-D (lokale mieszkalne)

1 Tarasy-wymiana fug elastycznych
2 Naprawa płotów na tarasach
3 Remont drewnianych balkonów
4 Docieplenie stropu nad przejazdem budynku w garażach klatka B,C
5 Dofinansowanie do wymiany okien

24A Sczanieckiej 15 A-D (garaż wielostanowiskowy)
1 Tarasy-wymiana fug elastycznych
2 Dofinansowanie do wymiany okien

25 Sczanieckiej 17A-D (lokale mieszkalne)
1 Konserwacja drewnianych balkonów
2 Renowacja tablic ogłoszeniowych
3 Tarasy-wymiana fug elastycznych
4 Remont tarasu 17D/2
5 Dofinansowanie do wymiany okien

25A Sczanieckiej 17A-D (garaż wielostanowiskowy)

27 Sczanieckiej 21A-C  (lokale mieszkalne)

Dofinansowanie do wymiany okien

27A Sczanieckiej 21A-C  (garaż wielostanowiskowy)

28 Dowbor Muśnickiego 12A-D  (lokale mieszkalne)

1 Wymiana drewnianej zabudowy balustrad 12D/2 szt 2 , 2 pojedyńcze, naprawa nad wjazdami

2 Tarasy-wymiana fug elastycznych
3 Renowacja tablic ogłoszeniowych
4 Dofinansowanie do wymiany okien

28A Dowbor Muśnickiego 12A-D  (garaż wielostanowiskowy)

1 Tarasy-wymiana fug elastycznych
30 Pocztowa 3 (lokale użytkowe)

1 Naprawa dachu skośnego
2 Naprawa instalacji oddymiającej
3 Wymiana lamp  w częściach wspólnych (klatki schodowe) na plafony ledowe 

31 Pluty 6 (lokale mieszkalne i lokale użytkowe)

1 Przebudowa wejścia do klatki schodowej budynku wraz z nadzorem autorskim 
2 Montaż drzwi wejściowych do budynku jednoskrzydłowych
3 Modernizacja instalacji domofonowej z analogowej na cyfrową

32 Mieszka I - (garaże)
Konserwacja dachów garaży i obróbek blacharskich

35 Pl. Słoneczny - (garaże I)
1 Oczyszczenie pokrycia dachowego wraz z rynnami
2 Naprawa tynków na ścianach
3 Przemalowanie izolacji na cokole

36 Pl. Słoneczny - (garaże II )
1 Remont koryta odpływowego
2 Naprawa pokrycia dachowego wraz z rynnami
3 Przemalowanie izolacji na cokole

37 Pl. Słoneczny - (garaże III)
1 Oczyszczenie i naprawa pokrycia dachowego
2 Przemalowanie izolacji na cokole

38 Pl. Słoneczny - (garaże IV)
1 Wykonanie wentykacji garaży
2 Naprawa dachu i rynien
3 Oczyszczenie koryta ściekowego wzdłuż garaży
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