
PLANE REMONTÓW W 2017 R.

Lp. Zakres prac
01 K.  Wielkiego 79-89 (lokale mieszkalne)

1 Malowanie klatek schodowych wraz z zejściami do piwnic  83 i 85

2 Wymiana windy kl 79

3 Przełożenie kostki brukowej na schodach przy wiatrołapach i ciągach pieszych

4 Dofinansowanie do wymiany okien

02 K. Wielkiego 67-75 (lokale mieszkalne)

1 Wymiana lamp  w częściach wspólnych (klatki schodowe) na plafony ledowe z czujnikiem ruchowo-zmierzchowym

2 Likwidacja schodów terenowych betonowych wraz z wywozem  gruzu oraz likwidacja sterego  miejsca na pojemniki

3 Przełożenie kabla pod miejscem na odpady

4 Wykonanie utwardzenia terenu pod pojemniki na śmieci z wybraniem ziemi rozkuciem murka itp.. 

5 Dofinansowanie do wymiany okien

03 Mieszka I 43 i 43A (lokale mieszkalne)

1 Przebudowa komina 

2 Odprowadzenie wód opadowych z podwórka

3 Dofinansowanie do wymiany okien

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

1 Odprowadzenie wód opadowych z podwórka

2 Zabezpieczenie ściany wiatrołapu przed wilgocią i odnowienie wiatrołapu

3 Dofinansowanie do wymiany okien

05 Mickiewicza 21 (lokale mieszkalne i lokal użytkowy)

1 Renowacja ściany południowej budynku i docieplenie ściany szczytowej budynku od strony zachodniej 

2 Naprawa schodów wejściowych do budynku

3 Dofinansowanie do wymiany okien

06 Ogrodowa 6A (lokale mieszkalne i lokal użytkowy)

Dofinansowanie do wymiany okien

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

1 Wymiana lamp  w częściach wspólnych (klatki schodowe) na plafony ledowe z czujnikiem ruchowo-zmierzchowym

2 Dofinansowanie do wymiany okien

08 Nieruchomość zadanie I  (lokale mieszkalne)

1 Malowanie klatek schodowych przy ul Mikołajczyka 1-7 zejść do piwnic i wiatrołapów 

2 Wymiana leżaka ciepłej wody użytkowej z cyrkulacją i leżaka  zimnej wody w budynkach przy ul Pluty 2-4 i ul Mikołajczyka   1-7                                

3 Wykonanie tynków i pomalowanie korytarzy piwnic pomieszczeń wspólnych ul. Mikołajczyka 1-7, Pluty 2-4

4 Naprawa posadzek w korytarzach piwnic w budynkach ul Mikołajczyka 1-7, Pluty 2-4

5 Modernizacja oświetlenia piwnic ul Mikołajczyka1-7 i Pluty 2-4

6 Dofinansowanie do wymiany okien

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

1 Wymiana okien piwnic ul Górczyńska 28-34

2 Wykonanie 12 miejsc parkingowych z kostki polbruk oraz chodnika Andersa 4-5

3 Wymiana lamp  w częściach wspólnych (klatki schodowe) na plafony ledowe z czujnikiem ruchowo-zmierzchowym

4 Malowanie klatek schodowych przy ul  Pluty 1-3 Andersa 1-2  zejśc do piwnic i wiatrołapów 

5 Renowacja tablic ogłoszeniowych

6 Dofinansowanie do wymiany okien

10 Nieruchomość  zadanie VIII (lokale mieszkalne)

1 Wymiana okien drewnianych na PCV w klatkach schodowych

2 Malowanie katek schodowych zejść do piwnic i wiatrołapów  w budynkach przy ul. Plac Jana Pawła  1-3-5 i Pluty 8-10 12 

3 Renowacja tablic ogłoszeniowych

4 Rozbudowa wiaty śmietnikowej ul Okulickiego 7

5 Modernizacja domofonów

6 Dofinansowanie do wymiany okien

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

1 Opracowanie projektów architektoniczno-budowlanych docieplenia wraz z kolorystyką

2 Przełożenie dachu, wymiana folii, docieplenie wełną mineralną dachu nad lokalami- klatki nr 52 do 54 ; 56;58

3 Wymiana ław kominiarskich drewnianych na metalowe i montaż nowych ław kominiarskich 

4 Dofinansowanie do wymiany okien

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

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

1 Opracowanie projektów architektoniczno-budowlanych docieplenia wraz z kolorystyką

2 Docieplenie ściany wraz z pomalowaniem elewacji od strony ulicy Maczka.

3 Wymiana rynny i rury sputowej od strony ul. Maczka  z PCV na ocynk.

4
Likwidacja gniazd w miejscach uciążliwych dla lokatorów wraz  z zamalowaniem tych miejsc - szt 12, montaż gniazd sztuczych  -szt 9 

zgodnie z wytycznymi ornitologa , prace z wysięgnika

13 Sportowa 5 (lokale mieszkalne)

1 Remont instalacji gazowej cz II w lokalach mieszkalnych

2 Zabudowa pionów c.w.u i p.poż.

3 Malowanie klatki schodowej dużej wraz z pom. zsypów

4 Wymiana windy

5 Naprawa dachu - (ewentualne naprawy dachu)

6 Zakup i montaż pompy 

7 Dofinansowanie do wymiany okien

14 Myśliborska 1-3 (lokale mieszkalne)

1 Docieplenie ściany budynku od strony południowej

2 Dofinansowanie do wymiany okien

15 Myśliborska 5-7 (lokale mieszkalne)

1 Dofinansowanie do wymiany okien

16 Myśliborska 9-11 (lokale mieszkalne)

1 Wymiana lamp  w częściach wspólnych (klatki schodowe) na plafony ledowe z czujnikiem ruchowo-zmierzchowym

2 Naprawa nawierzchni podwórka

3 Dofinansowanie do wymiany okien

17 Słoneczna 69-73 (lokale mieszkalne)

1 Malowanie klatek schodowych i wiatrołapów

2 Wymiana drzwi aluminiowych drugich

3 Dofinansowanie do wymiany okien

18  Słoneczna 54-55 (lokale mieszkalne)

1 Adaptacja projektu wewnętrznej instalacji gazowej

2 Wymiana instalacji gazowej 

3 Wymiana leżaka zimnej wody 

4 Demontaż latarni zewnętyrznych

5 Dofinansowanie do wymiany okien

19 Pl. Słoneczny 12-14 (lokale mieszkalne)

1 Docieplenie ściany od strony frontowej wraz z przeróbką daszków wiatrołapów

2 Wymiana okien piwnic od strony frontowej budynku

3 Dofinansowanie do wymiany okien

20 Pl. Słoneczny 15-17 (lokale mieszkalne)

1 Docieplenie ściany od strony wschodniej budynku wraz z przeróbką daszków wiatrołpów

2 Dofinansowanie do wymiany okien

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

1 Renowacja dwóch szczytów od strony północnej budynku

2 Wymiana drzwi wejściowych drewnianych półtora skrzydłowych na stalowe półtora skrzydłowe (drugie)

3 Modernizacja instalacji domofonowej z analogowej na elektroniczną (żeton , kod)

4 Wymiana lamp  w częściach wspólnych (klatki schodowe) na plafony ledowe z czujnikiem ruchowo-zmierzchowym

5 Dofinansowanie do wymiany okien

22 Pl. Słoneczny 22A-E (lokale mieszkalne)

1 Wymiana lamp  w częściach wspólnych (klatki schodowe) na plafony ledowe z czujnikiem ruchowo-zmierzchowym

2 Modernizacja instalacji domofonowej z analogowej na elektroniczną (żeton , kod)

3 Wykonanie i montaż nowego wyłazu na dach 

4 Przeróbka daszków wiatrołapów likwidacja zacieków

5 Renowacja tablic ogłoszeniowych

6 Dofinansowanie do wymiany okien

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

1 Wymiana lamp  w częściach wspólnych (klatki schodowe) na plafony ledowe z czujnikiem ruchowo-zmierzchowym

2 Dofinansowanie do wymiany okien

24 Sczanieckiej 15 A-D (lokale mieszkalne)

1 Modernizacja instalacji domofonowej z analogowej na elektroniczną (żeton , kod)
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2 Tarasy-wymiana fug elastycznych

3 Renowacja tablic ogłoszeniowych

4 Dofinansowanie do wymiany okien

25 Sczanieckiej 17A-D (lokale mieszkalne)

1 Wymiana kotła Torus

2 Wymiana lamp  w częściach wspólnych (klatki schodowe) na plafony ledowe z czujnikiem ruchowo-zmierzchowym

3 Modernizacja instalacji domofonowej z analogowej na elektroniczną (żeton , kod)

4 Tarasy-wymiana fug elastycznych

5 Dofinansowanie do wymiany okien

25A Sczanieckiej 17A-D (garaż wielostanowiskowy)

2 Przeróbka instalacji elektrycznej na włącznik czasowy

27 Sczanieckiej 21A-C  (lokale mieszkalne)

1 Wymiana lamp  w częściach wspólnych (klatki schodowe) na plafony ledowe z czujnikiem ruchowo-zmierzchowym

2 Docieplenie ściany od strony wschodniej z wywinięciem na  stronę północną

3 Dofinansowanie do wymiany okien

28 Dowbor Muśnickiego 12A-D  (lokale mieszkalne)

1 Wymiana lamp  w częściach wspólnych (klatki schodowe) na plafony ledowe z czujnikiem ruchowo-zmierzchowym

2 Malowanie klatek schodowych B i C

3 Modernizacja instalacji domofonowej z analogowej na elektroniczną (żeton , kod)

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

31 Pluty 6 (lokale mieszkalne i lokale użytkowe)

1 Modernizacja instalacji oddymiającej klatki schodowej 

2 Projekt przebudowy wejścia do klatki schodowej budynku wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę 

3 Dofinansowanie do wymiany okien
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