
 

Załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej nr 34 /2021 z dnia 30 listopada 2021 r. 

 

ZAMIERZENIA REMONTOWE ZASOBÓW JSM NA ROK 2022 
 

OSIEDLE PARKOWA - BIECZ  

    

Kategoria Opis prac planowanych do wykonania  
 

 Parkowa 4  

I. 
a) roboty budowlane  

 - drobne prace remontowe  

 Ogółem wartość planowanych prac remontowych  

    

 Parkowa 6  

I. 
a) roboty budowlane  

 - drobne prace remontowe  

 Ogółem wartość planowanych prac remontowych  

    

 Parkowa 8  

I. 
a) roboty budowlane  

 - drobne prace remontowe  

IV. 
a) roboty budowlane  

 - remont schodów wejściowych do klatek schodowych wraz  

z podestem 
 

 Ogółem wartość planowanych prac remontowych  

    

 Parkowa 10  

I. 
a) roboty budowlane  

 - drobne prace remontowe  

III. 
a) roboty budowlane  

 - remont schodów wejściowych do klatek schodowych z podestem 

- realizacja z 2021 roku 
 

 Ogółem wartość planowanych prac remontowych  

    

 Parkowa 12  

I. 
a) roboty budowlane  

 - drobne prace remontowe  

 Ogółem wartość planowanych prac remontowych  

    

 Parkowa 14  

I. 
a) roboty budowlane  

 - drobne prace remontowe  

III. 
a) roboty budowlane  

 - montaż daszków nad balkonami na ostatniej kondygnacji  

 Ogółem wartość planowanych prac remontowych  



    

 Parkowa 16  

I. 
a) roboty budowlane  

 - drobne prace remontowe  

 Ogółem wartość planowanych prac remontowych  

    

 Parkowa 18  

I. 
a) roboty budowlane  

 - drobne prace remontowe  

III. 
a) roboty budowlane  

 - malowanie linii na miejscach postojowych  

 Ogółem wartość planowanych prac remontowych  

    

 Parkowa 20  

I. 
a) roboty budowlane  

 - drobne prace remontowe  

 Ogółem wartość planowanych prac remontowych  

    

 Parkowa 22  

I. 
a) roboty budowlane  

 - drobne prace remontowe  

 Ogółem wartość planowanych prac remontowych  

    

 Parkowa 24  

III. 

a) roboty budowlane  

 - malowanie linii na miejscach postojowych  

 - malowanie klatki schodowej - parter, I i II piętro  

 Ogółem wartość planowanych prac remontowych  

    

 Parkowa 26  

III. 

a) roboty budowlane  

 - malowanie linii na miejscach postojowych  

 - malowanie klatki schodowej - parter, I i II piętro  

 Ogółem wartość planowanych prac remontowych  

    

 Skołyszyn 322  

I. 
a) roboty budowlane  

 - drobne prace remontowe  

III. 
a) roboty budowlane  

 - remont schodów terenowych od wschodniej strony budynku  

 Ogółem wartość planowanych prac remontowych  

 

 

 

 



 OSIEDLE KOPERNIKA  

    

Kategoria Opis prac planowanych do wykonania  
 

 Kopernika 2  

I. 

a) roboty budowlane  

 - dostosowanie okien na kl. schodowych do funkcji oddymiania* 

 
 - wymiana drzwi piwnicznych na drzwi o odporności ogniowej co 

najmniej EI30* 

 - zapewnienie odpowiednich dojść do budynku o szerokości co 

najmniej 1,5m i długości do 30m* 

b) roboty instalacyjne  

 - montaż przeciwpożarowego wyłącznika prądu*  

 - wymiana zabezpieczeń instalacji elektrycznej w mieszkaniach - 

awaryjnie  

 - remont pionów kanalizacyjnych i wodociągowych - awaryjnie  

IV. 

a) roboty budowlane  

 - remont małej architektury  

 - remont chodnika przy ścianie szczytowej zachodniej - ok. 40 m2  

 Ogółem wartość planowanych prac remontowych  

 

* zalecenia pokontrolne Komendy Powiatowej Państwowej Straży 

   Pożarnej w Jaśle  

    

 Kopernika 4  

I. 

a) roboty budowlane  

 - drobne prace remontowe  

 - dostosowanie okien na kl. schodowych do funkcji oddymiania* 

 
 - wymiana drzwi piwnicznych na drzwi o odporności ogniowej co 

najmniej EI30* 

 - zapewnienie odpowiednich dojść do budynku o szerokości co 

najmniej 1,5m i długości do 30m* 

 - remont pokrycia dachu wraz z remontem kominów  

b) roboty instalacyjne  

 - montaż przeciwpożarowego wyłącznika prądu*  

 - remont poziomów kanalizacji sanitarnej - awaryjnie  

 - wymiana zabezpieczeń instalacji elektrycznej w mieszkaniach - 

awaryjnie  

 - remont pionów kanalizacyjnych i wodociągowych - awaryjnie  

IV. 

a) roboty budowlane  

 - remont chodnika przy ścianie szczytowej zachodniej - ok. 40 m2  

 - remont małej architektury    

 Ogółem wartość planowanych prac remontowych  

 

* zalecenia pokontrolne Komendy Powiatowej Państwowej Straży 

   Pożarnej w Jaśle  

    

 Kopernika 5  

I. 

b) roboty instalacyjne  

 - drobne prace remontowe  

 - remont pokrycia dachu wraz z remontem kominów – kl. I - V  



b) roboty instalacyjne  

 - remont pionów kanalizacyjnych i wodociągowych - awaryjnie  

IV. 
a) roboty budowlane  

 - remont małej architektury    
 

Ogółem wartość planowanych prac remontowych  

    

 Kopernika 5a  

I. 

a) roboty budowlane  

 - drobne prace remontowe  

 - remont balkonów - 4 szt.  

IV. 
a) roboty budowlane  

 - remont małej architektury   

 Ogółem wartość planowanych prac remontowych  

    

 Kopernika 6  

I. 

a) roboty budowlane  

 - drobne prace remontowe  

b) roboty instalacyjne  

 - wymiana zabezpieczeń instalacji elektrycznej w mieszkaniach - 

awaryjnie  

 - remont pionów kanalizacyjnych i wodociągowych - awaryjnie  

IV. 
a) roboty budowlane  

 - remont małej architektury   

 Ogółem wartość planowanych prac remontowych  

    

 Kopernika 9  

I. 

a) roboty budowlane  

 - drobne prace remontowe  

 - wykonanie izolacji ściany fundamentowej podłużnej zachodniej    

b) roboty instalacyjne  

 - wymiana zabezpieczeń instalacji elektrycznej w mieszkaniach - 

awaryjnie  

 - remont pionów kanalizacyjnych i wodociągowych - awaryjnie  

IV. 

a) roboty budowlane  

 - remont małej architektury   

 - remont chodnika przy ścianie szczytowej południowej - ok. 30 

m2  

 Ogółem wartość planowanych prac remontowych  

     

 Kopernika 12  

I. 

a) roboty budowlane  

 - drobne prace remontowe  

 - przełożenie płytki odbojowej od strony wejść do kl. schodowych  

b) roboty instalacyjne  

 - wymiana zabezpieczeń instalacji elektrycznej w mieszkaniach - 

awaryjnie  

 - remont pionów kanalizacyjnych i wodociągowych - awaryjnie  

IV. a) roboty budowlane  



 - remont chodników przy budynku - ok. 100 m2  

 - remont małej architektury   

 Ogółem wartość planowanych prac remontowych  

    

 Kopernika 14  

I. 

a) roboty budowlane  

 - drobne prace remontowe  

b) roboty instalacyjne  

 - wymiana zabezpieczeń instalacji elektrycznej w mieszkaniach - 

awaryjnie  

 - remont pionów kanalizacyjnych i wodociągowych - awaryjnie  

IV. 
a) roboty budowlane  

 - remont małej architektury   

 Ogółem wartość planowanych prac remontowych  

    

 Baczyńskiego 15 b  

I. 

a) roboty budowlane  

 - drobne prace remontowe  

 - remont podestu galerii - wymiana uszkodzonych płytek  

 Ogółem wartość planowanych prac remontowych  

    

 Baczyńskiego 25  

I. 

a) roboty budowlane  

 - drobne prace remontowe  

b) roboty instalacyjne  

 - wymiana zabezpieczeń instalacji elektrycznej w mieszkaniach - 

awaryjnie  

 - remont pionów kanalizacyjnych i wodociągowych - awaryjnie  

IV. 
a) roboty budowlane  

 - remont małej architektury   

 Ogółem wartość planowanych prac remontowych  

    

 Baczyńskiego 27  

I. 

a) roboty budowlane  

 - drobne prace remontowe  

 - remont pokrycia dachu wraz z remontem kominów  

b) roboty instalacyjne  

 - wymiana zabezpieczeń instalacji elektrycznej w mieszkaniach - 

awaryjnie  

 - remont pionów kanalizacyjnych i wodociągowych - awaryjnie  

III. 
a) roboty budowlane  

 - remont podestu przed wejściem do IV kl. schodowej  

IV. 
a) roboty budowlane  

 - remont małej architektury   

 Ogółem wartość planowanych prac remontowych  

 

 

    

 3 - go Maja 38  



  

I. 

a) roboty budowlane  

 - drobne prace remontowe  

 - remont wraz z dociepleniem ściany wschodniej (balkonowej) - 

kontynuacja realizacji z 2021  

b) roboty instalacyjne  

 - wymiana zabezpieczeń instalacji elektrycznej w mieszkaniach - 

awaryjnie  

 - remont pionów kanalizacyjnych i wodociągowych - awaryjnie  

IV.  

a) roboty budowlane  

 - remont chodnika przy ścianie szczytowej północnej - ok. 40 m2  

 - remont małej architektury   

 Ogółem wartość planowanych prac remontowych  

    

 3 - go Maja 42  

I. 

a) roboty budowlane  

 - drobne prace remontowe  

b) roboty instalacyjne  

 - wymiana zabezpieczeń instalacji elektrycznej w mieszkaniach - 

awaryjnie  

 - remont pionów kanalizacyjnych i wodociągowych - awaryjnie  

IV.  

a) roboty budowlane  

 - remont chodnika przy kl. VI - ok. 20 m2  

 - remont małej architektury   

 Ogółem wartość planowanych prac remontowych  

 

 OSIEDLE ŚRÓDMIEŚCIE I  

    

Kategoria Opis prac planowanych do wykonania  
 

 3 Maja 31  

I. 

a) roboty budowlane  

 - drobne prace remontowe  

b) roboty instalacyjne  

 - wymiana zabezpieczeń instalacji elektrycznej w mieszkaniach - 

awaryjnie  

IV. 

a) roboty budowlane  

 - asfaltowanie drogi dojazdowej do budynku - około 120 m2 - 

realizacja z 2018 r.  

 - remont małej architektury   

 Ogółem wartość planowanych prac remontowych  

    

 3 Maja 33  

I. 

a) roboty budowlane  

 - drobne prace remontowe  

b) roboty instalacyjne  



 - wymiana zabezpieczeń instalacji elektrycznej w mieszkaniach - 

awaryjnie  

IV. 

a) roboty budowlane  

 - asfaltowanie drogi dojazdowej do budynku - około 220 m2 - 

realizacja prac zaplanowanych w 2018 r.  

 Ogółem wartość planowanych prac remontowych  

 

  3 Maja 34  

I. 

a) roboty budowlane  

 - drobne prace remontowe  

b) roboty instalacyjne  

 - remont pionów kanalizacyjnych i wodociągowych - awaryjnie  

IV. 
a) roboty budowlane  

 - remont małej architektury   

 Ogółem wartość planowanych prac remontowych  

 

  3 Maja 36  

I. 
a) roboty budowlane  

 - drobne prace remontowe  

IV. 
a) roboty budowlane  

 - remont małej architektury   

 Ogółem wartość planowanych prac remontowych  

    

 Ducala 20  

I. 

a) roboty budowlane  

 - drobne prace remontowe  

 - malowanie klatek schodowych i pomieszczeń wspólnego użytku 

- realizacja z 2021 r. 
 

 - wybiałkowanie korytarzy piwnicznych - realizacja z 2021 r.  

 - remont dachu  

b) roboty instalacyjne  

 - wymiana zabezpieczeń instalacji elektrycznej w mieszkaniach - 

awaryjnie  

 - remont pionów kanalizacyjnych   

IV. 
a) roboty budowlane  

 - remont małej architektury   

 Ogółem wartość planowanych prac remontowych  

    

 Dworcowa 4  

I. 

a) roboty budowlane  

 - drobne prace remontowe  

 - remont balkonów - 2 szt. - nr 6 i 9 - realizacja z 2021 r.  

b) roboty instalacyjne  

 - wymiana rur poziomu wodnego  

 - remont pionów kanalizacyjnych i wodociągowych - awaryjnie  

IV. 
a) roboty budowlane  

 - remont małej architektury   



 Ogółem wartość planowanych prac remontowych  

    

 Floriańska 17  

I. 
a) roboty budowlane  

 - drobne prace remontowe  

IV. 
a) roboty budowlane  

 - remont małej architektury   

 Ogółem wartość planowanych prac remontowych  

    

 Igielna 6  

I. 

a) roboty budowlane  

 - drobne prace remontowe  

 - remont posadzki balkonu mieszkania nr 2  

IV. 
a) roboty budowlane  

 - remont małej architektury   

 Ogółem wartość planowanych prac remontowych  

    

 Kołłątaja 2  

I. 

a) roboty budowlane  

 - drobne prace remontowe  

 - wykonanie remontu loggii (48 szt.) i balkonów (4 szt.) - 

realizacja z 2019 r.  

 - remont ścian zewnętrznych wraz z ich dociepleniem - realizacja 

z 2019 r.  

 - malowanie kominów  

IV. 
a) roboty budowlane  

 - remont małej architektury   

 Ogółem wartość planowanych prac remontowych  

    

 Rejtana 27  

I. 

a) roboty budowlane  

 - drobne prace remontowe  

 - malowanie kominów  

III. 

a) roboty budowlane  

 - wykonanie balkonów w mieszkaniach nr: 19, 22, 25, 27, 29, 31  

i 33 - realizacja planów z 2019 r.*  

 Ogółem wartość planowanych prac remontowych  

* zadanie możliwe do realizacji po uzyskaniu potwierdzenia z Urzędu 

  Marszałkowskiego o zachowaniu warunków trwałości projektu 
 

 

 

 

 

 



 

 OSIEDLE ŚRÓDMIEŚCIE II  

    

Kategoria Opis prac planowanych do wykonania  
 

 

 

Szopena 13  

I. 

a) roboty budowlane  

 - drobne prace remontowe  

 - remont balkonów - 35 szt.  

b) roboty instalacyjne  

 - remont pionów kanalizacyjnych i wodociągowych - awaryjnie  

IV. 
a) roboty budowlane  

 - remont małej architektury   

 Ogółem wartość planowanych prac remontowych  

    

 Szopena 15  

I. 

a) roboty budowlane  

 - drobne prace remontowe  

 - remont balkonów - 60 szt.  

b) roboty instalacyjne  

 - remont pionów kanalizacyjnych i wodociągowych - awaryjnie  

III. 
a) roboty budowlane  

 - izolacja stropu piwnic - kl. VI  

IV. 
a) roboty budowlane  

 - remont małej architektury   

 Ogółem wartość planowanych prac remontowych  

    

 Ujejskiego 28  

I. 

a) roboty budowlane  

 - drobne prace remontowe  

b) roboty instalacyjne  

 - wymiana zabezpieczeń instalacji elektrycznej w mieszkaniach - 

awaryjnie  

 - wymiana pionów kanalizacji sanitarnej - awaryjnie  

IV. 
a) roboty budowlane  

 - remont małej architektury   

 Ogółem wartość planowanych prac remontowych  

    

 Ujejskiego 30  

I. 

a) roboty budowlane  

 - dostosowanie okien na kl. schodowych do funkcji oddymiania* 

 
 - wymiana drzwi piwnicznych na drzwi o odporności ogniowej co 

najmniej EI30* 

 - zapewnienie odpowiednich dojść do budynku o szerokości co 

najmniej 1,5m i długości do 30m* 

 - drobne prace remontowe  

b) roboty instalacyjne  



 - montaż przeciwpożarowego wyłącznika prądu*  

 - wymiana zabezpieczeń instalacji elektrycznej w mieszkaniach - 

awaryjnie 
 

 - remont pionów kanalizacyjnych - awaryjnie  

IV. 
a) roboty budowlane  

 - remont małej architektury  

 Ogółem wartość planowanych prac remontowych  

 

* zalecenia pokontrolne Komendy Powiatowej Państwowej Straży 

Pożarnej w Jaśle  

    

 W. Pola 2  

I. 

a) roboty budowlane  

 - drobne prace remontowe  

b) roboty instalacyjne  

 - wymiana zabezpieczeń instalacji elektrycznej w mieszkaniach - 

awaryjnie 
 

 - remont pionów kanalizacyjnych - awaryjnie  

IV. 
a) roboty budowlane  

 - remont małej architektury   

 Ogółem wartość planowanych prac remontowych  

    

 W. Pola 6  

I. 

a) roboty budowlane  

 - drobne prace remontowe  

b) roboty instalacyjne  

 - wymiana zabezpieczeń instalacji elektrycznej w mieszkaniach - 

awaryjnie 
 

 - remont pionów kanalizacyjnych - awaryjnie  

IV. 

a) roboty budowlane  

 - remont chodnika - ok. 80 m2  

 - remont małej architektury   

 Ogółem wartość planowanych prac remontowych  

    

 W. Pola 10  

I. 

a) roboty budowlane  

 - drobne prace remontowe  

b) roboty instalacyjne  

 - remont pionów kanalizacyjnych - awaryjnie  

IV. 
a) roboty budowlane  

 - remont małej architektury   

 Ogółem wartość planowanych prac remontowych  

 

 

 

 

 



 OSIEDLE NA KOTLINĘ  

    

Kategoria Opis prac planowanych do wykonania  
 

 Na Kotlinę 1  

I. 

a) roboty budowlane  

 - drobne prace remontowe  

 - wymiana wyłazu dachowego - realizacja z 2020 r.  

b) roboty instalacyjne  

 - wykonanie projektu modernizacji instalacji c.o. - wymiany 

zaworów termostatycznych i głowic  

 Ogółem wartość planowanych prac remontowych  

    

 Na Kotlinę 3  

I. 

a) roboty budowlane  

 - drobne prace remontowe  

 - remont wraz z dociepleniem ściany południowej balkonowej  

 - wymiana wyłazu dachowego - realizacja z 2020 r.  

 - remont balkonów nr 11, 15 i 21  

b) roboty instalacyjne  

 - wykonanie projektu modernizacji instalacji c.o. - wymiany 

zaworów termostatycznych i głowic  

 - wymiana zabezpieczeń instalacji elektrycznej w mieszkaniach - 

awaryjnie  

 Ogółem wartość planowanych prac remontowych  

    

 Na Kotlinę 5  

I. 

a) roboty budowlane  

 - drobne prace remontowe  

 - wymiana wyłazu dachowego - realizacja z 2020 r.  

b) roboty instalacyjne  

 - wykonanie projektu modernizacji instalacji c.o. - wymiany 

zaworów termostatycznych i głowic  

 - wymiana zabezpieczeń instalacji elektrycznej w mieszkaniach - 

awaryjnie  

 Ogółem wartość planowanych prac remontowych  

    

 Na Kotlinę 7  

I. 

a) roboty budowlane  

 - drobne prace remontowe  

 - wymiana wyłazu dachowego - realizacja z 2020 r.  

b) roboty instalacyjne  

 - wykonanie projektu modernizacji instalacji c.o. - wymiany 

zaworów termostatycznych i głowic  

 - wymiana zabezpieczeń instalacji elektrycznej w mieszkaniach - 

awaryjnie  

 Ogółem wartość planowanych prac remontowych  

     

 Na Kotlinę 9  



I. 

a) roboty budowlane  

 - drobne prace remontowe  

 - wymiana wyłazu dachowego - realizacja z 2020 r.  

b) roboty instalacyjne  

 - wykonanie projektu modernizacji instalacji c.o. - wymiany 

zaworów termostatycznych i głowic  

 - wymiana zabezpieczeń instalacji elektrycznej w mieszkaniach - 

awaryjnie  

 Ogółem wartość planowanych prac remontowych  

    

 Na Kotlinę 11  

I. 

a) roboty budowlane  

 - drobne prace remontowe  

 - remont dachu od strony południowej - realizacja z 2021 r.  

 - remont ściany nad dachem - strona południowa - realizacja  

z 2021 r.  

 - wymiana wyłazu dachowego - realizacja z 2020 r.  

b) roboty instalacyjne  

 - wykonanie projektu modernizacji instalacji c.o. - wymiany 

zaworów termostatycznych i głowic  

 - wymiana zabezpieczeń instalacji elektrycznej w mieszkaniach - 

awaryjnie  

 Ogółem wartość planowanych prac remontowych  

    

 Na Kotlinę 13  

I. 

a) roboty budowlane  

 - drobne prace remontowe  

 - wymiana wyłazu dachowego - realizacja z 2020 r.  

b) roboty instalacyjne  

 - wykonanie projektu modernizacji instalacji c.o. - wymiany 

zaworów termostatycznych i głowic  

 - wymiana zabezpieczeń instalacji elektrycznej w mieszkaniach - 

awaryjnie  

 Ogółem wartość planowanych prac remontowych  

    

 Na Kotlinę 15  

I. 

a) roboty budowlane  

 - drobne prace remontowe  

 - wymiana wyłazu dachowego - realizacja z 2020 r.  

b) roboty instalacyjne  

 - wykonanie projektu modernizacji instalacji c.o. - wymiany 

zaworów termostatycznych i głowic  

 - wymiana zabezpieczeń instalacji elektrycznej w mieszkaniach - 

awaryjnie  

III. 

a) roboty budowlane  

 - docieplenie stropu piwnic - konsultacje  

 - remont balkonów - 2 szt. - nr 17 i 19 - realizacja z 2021 r.  

 Ogółem wartość planowanych prac remontowych  

    



 Na Kotlinę 17  

I. 

a) roboty budowlane  

 - drobne prace remontowe  

 - wymiana wyłazu dachowego - realizacja z 2020 r.  

b) roboty instalacyjne  

 - wykonanie projektu modernizacji instalacji c.o. - wymiany 

zaworów termostatycznych i głowic  

 - wymiana zabezpieczeń instalacji elektrycznej w mieszkaniach - 

awaryjnie  

 Ogółem wartość planowanych prac remontowych  

    

 Na Kotlinę 21  

I. 

a) roboty budowlane  

 - drobne prace remontowe  

 - wymiana wyłazu dachowego - realizacja z 2020 r.  

b) roboty instalacyjne  

 - wymiana zabezpieczeń instalacji elektrycznej w mieszkaniach - 

awaryjnie  

 Ogółem wartość planowanych prac remontowych  

 

 OSIEDLE  SZKOLNA -  SIKORSKIEGO - KRASIŃSKIEGO  

    

Kategoria Opis prac planowanych do wykonania  
 

 Krasińskiego 79  

I. 

a) roboty budowlane  

 - drobne prace remontowe  

 - remont pokrycia wiatrołapów papą termozgrzewalną - III i IV kl.  

b) roboty instalacyjne  

 - wymiana zabezpieczeń instalacji elektrycznej w mieszkaniach - 

awaryjnie  

 - remont pionów kanalizacyjnych i wodociągowych - awaryjnie  

IV. 
a) roboty budowlane  

 - remont małej architektury   
 Ogółem wartość planowanych prac remontowych  
 

   

 Krasińskiego 85  

I. 

a) roboty budowlane  

 - drobne prace remontowe  

b) roboty instalacyjne  

 - wymiana zabezpieczeń instalacji elektrycznej w mieszkaniach - 

awaryjnie  

 - remont pionów kanalizacyjnych i wodociągowych - awaryjnie  

III. 
b) roboty instalacyjne  

 - montaż lamp z czujnikiem ruchu w korytarzu piwnicznym kl. III  

IV. 
a) roboty budowlane  

 - remont małej architektury   
 Ogółem wartość planowanych prac remontowych  



    

 Krasińskiego 87  

I. 

a) roboty budowlane  

 - drobne prace remontowe  

b) roboty instalacyjne  

 - wymiana zabezpieczeń instalacji elektrycznej w mieszkaniach - 

awaryjnie  

 - remont pionów kanalizacyjnych i wodociągowych - awaryjnie  

IV. 
a) roboty budowlane  

 - remont małej architektury   
 

Ogółem wartość planowanych prac remontowych  

    

 Sikorskiego 6  

I. 

a) roboty budowlane  

 - drobne prace remontowe  

b) roboty instalacyjne  

 - wymiana zabezpieczeń instalacji elektrycznej w mieszkaniach - 

awaryjnie  

 - remont pionów kanalizacyjnych i wodociągowych - awaryjnie  

III. 
a) roboty budowlane  

 - wymiana drzwi do pom. wspólnych w piwnicach budynku  

IV. 
a) roboty budowlane  

 - remont małej architektury   
 Ogółem wartość planowanych prac remontowych  

    

 Sikorskiego 7  

I. 

a) roboty budowlane  

 - drobne prace remontowe  

b) roboty instalacyjne  

 - wymiana zabezpieczeń instalacji elektrycznej w mieszkaniach - 

awaryjnie  

 - remont pionów kanalizacyjnych i wodociągowych - awaryjnie  

IV. 
a) roboty budowlane  

 - remont małej architektury   
 Ogółem wartość planowanych prac remontowych  

    

 Sikorskiego 8  

I. 

a) roboty budowlane  

 - drobne prace remontowe  

b) roboty instalacyjne  

 - wymiana zabezpieczeń instalacji elektrycznej w mieszkaniach - 

awaryjnie  

 - remont pionów kanalizacyjnych i wodociągowych - awaryjnie  

IV. 
a) roboty budowlane  

 - remont małej architektury   
 

Ogółem wartość planowanych prac remontowych  

    

 Sikorskiego 9  



I. 

a) roboty budowlane  

 - drobne prace remontowe  

 - wymiana rynienek pod balkonami wraz z okuciami i remontem 

balustrady - realizacja z 2021 r.  

b) roboty instalacyjne  

 - wymiana zabezpieczeń instalacji elektrycznej w mieszkaniach - 

awaryjnie  

 - remont pionów kanalizacyjnych i wodociągowych - awaryjnie  

IV. 
a) roboty budowlane  

 - remont małej architektury   
 

Ogółem wartość planowanych prac remontowych  

    

 Sikorskiego 11  

I. 

a) roboty budowlane  

 - drobne prace remontowe  

b) roboty instalacyjne  

 - wymiana zabezpieczeń instalacji elektrycznej w mieszkaniach - 

awaryjnie  

 - remont pionów kanalizacyjnych i wodociągowych - awaryjnie  

IV. 
a) roboty budowlane  

 - remont małej architektury   
 Ogółem wartość planowanych prac remontowych  

    

 Sikorskiego 12  

I. 

a) roboty budowlane  

 - drobne prace remontowe  

b) roboty instalacyjne  

 - wymiana zabezpieczeń instalacji elektrycznej w mieszkaniach - 

awaryjnie  

 - remont pionów kanalizacyjnych i wodociągowych - awaryjnie  

IV. 
a) roboty budowlane  

 - remont małej architektury   
 

Ogółem wartość planowanych prac remontowych  
 

   

 Sikorskiego 17  

I. 

a) roboty budowlane  

 - drobne prace remontowe  

b) roboty instalacyjne  

 - wymiana zabezpieczeń instalacji elektrycznej w mieszkaniach - 

awaryjnie  

 - remont pionów kanalizacyjnych i wodociągowych - awaryjnie  

IV. 
a) roboty budowlane  

 - remont małej architektury   
 Ogółem wartość planowanych prac remontowych  

    

 Sikorskiego 19  

I. 
a) roboty budowlane  

 - drobne prace remontowe  



b) roboty instalacyjne  

 - wymiana zabezpieczeń instalacji elektrycznej w mieszkaniach - 

awaryjnie  

 - remont pionów kanalizacyjnych i wodociągowych - awaryjnie  

IV. 
a) roboty budowlane  

 - remont małej architektury   
 Ogółem wartość planowanych prac remontowych  

    

 Sikorskiego  21  

I. 

a) roboty budowlane  

 - drobne prace remontowe  

b) roboty instalacyjne  

 - wymiana zabezpieczeń instalacji elektrycznej w mieszkaniach - 

awaryjnie  

 - remont pionów kanalizacyjnych i wodociągowych - awaryjnie  

IV. 
a) roboty budowlane  

 - remont małej architektury   
 

Ogółem wartość planowanych prac remontowych  

    

 Szkolna 1  

I. 

a) roboty budowlane  

 - drobne prace remontowe  

b) roboty instalacyjne  

 - wymiana zabezpieczeń instalacji elektrycznej w mieszkaniach - 

awaryjnie  

 - remont pionów kanalizacyjnych i wodociągowych - awaryjnie  

IV. 
a) roboty budowlane  

 - remont małej architektury   
 

Ogółem wartość planowanych prac remontowych  

    

 Szkolna 3  

I. 

a) roboty budowlane  

 - drobne prace remontowe  

b) roboty instalacyjne  

 - wymiana zabezpieczeń instalacji elektrycznej w mieszkaniach - 

awaryjnie  

 - remont pionów kanalizacyjnych i wodociągowych - awaryjnie  

IV. 
a) roboty budowlane  

 - remont małej architektury   
 Ogółem wartość planowanych prac remontowych  

    

 Szkolna 5  

I. 

a) roboty budowlane  

 - drobne prace remontowe  

b) roboty instalacyjne  

 - wymiana zabezpieczeń instalacji elektrycznej w mieszkaniach - 

awaryjnie  

 - remont pionów kanalizacyjnych i wodociągowych - awaryjnie  



III. 

a) roboty budowlane  

 - białkowanie korytarza piwnicznego - III kl.  

b) roboty instalacyjne  

 - modernizacja inst. elektrycznej z przełożeniem liczników 

indywidualnych na klatkę schodową  

IV. 

a) roboty budowlane  

 - malowanie barierek przy wejściach do wiatrołapów  

 - remont małej architektury   
 Ogółem wartość planowanych prac remontowych  

    

 Szkolna 7  

I. 

a) roboty budowlane  

 - drobne prace remontowe  

b) roboty instalacyjne  

 - wymiana zabezpieczeń instalacji elektrycznej w mieszkaniach - 

awaryjnie  

 - remont pionów kanalizacyjnych i wodociągowych - awaryjnie  

IV. 
a) roboty budowlane  

 - remont małej architektury   
 Ogółem wartość planowanych prac remontowych  

    

 Szkolna 11  

I. 

a) roboty budowlane  

 - drobne prace remontowe  

 - wymiana wywiewek kanalizacyjnych na dachu  

 - uzupełnienie docieplenia stropodachu  

b) roboty instalacyjne  

 - wymiana zabezpieczeń instalacji elektrycznej w mieszkaniach - 

awaryjnie  

 - remont pionów kanalizacyjnych i wodociągowych - awaryjnie  

IV. 
a) roboty budowlane  

 - remont małej architektury   
 Ogółem wartość planowanych prac remontowych  

    

 Szkolna 17  

I. 

a) roboty budowlane  

 - drobne prace remontowe  

b) roboty instalacyjne  

 - wymiana zabezpieczeń instalacji elektrycznej w mieszkaniach - 

awaryjnie  

 - remont pionów kanalizacyjnych i wodociągowych - awaryjnie  

IV. 
a) roboty budowlane  

 - remont małej architektury   
 Ogółem wartość planowanych prac remontowych  

 

  Szkolna 19  

I. 
a) roboty budowlane  

 - drobne prace remontowe  



b) roboty instalacyjne  

 - wymiana zabezpieczeń instalacji elektrycznej w mieszkaniach - 

awaryjnie  

 - remont pionów kanalizacyjnych i wodociągowych - awaryjnie  

III. 
a) roboty instalacyjne  

 - montaż lampy z czujnikiem ruchu - północna ściana szczytowa  

IV. 
a) roboty budowlane  

 - remont małej architektury   
 Ogółem wartość planowanych prac remontowych  

 

 OSIEDLE SZKOLNA - SZOPENA - KRASIŃSKIEGO  

    

Kategoria Opis prac planowanych do wykonania  
 

 Krasińskiego 13  

I. 

a) roboty budowlane  

 - drobne prace remontowe  

b) roboty instalacyjne  

 - remont zabezpieczeń elektrycznych głównych WLZ - realizacja 

z 2021  

 - wymiana zabezpieczeń instalacji elektrycznej w mieszkaniach - 

awaryjnie  

 - remont pionów kanalizacyjnych i wodociągowych - awaryjnie  

III. 
a) roboty budowlane  

 - uzupełnienie docieplenia stropodachu  

IV. 
a) roboty budowlane  

 - remont małej architektury   
 Ogółem wartość planowanych prac remontowych  

    

 Krasińskiego 15  

I. 

a) roboty budowlane  

 - drobne prace remontowe  

b) roboty instalacyjne  

 - wymiana zabezpieczeń instalacji elektrycznej w mieszkaniach - 

awaryjnie  

 - remont pionów kanalizacyjnych i wodociągowych - awaryjnie  

 - izolacja fundamentów przy piwnicy nr 1  

 - wymiana żeliwnych końcówek pionów kanalizacji sanitarnej  

w piwnicach - awaryjnie  

IV. 
a) roboty budowlane  

 - remont małej architektury   
 Ogółem wartość planowanych prac remontowych  
 

  Krasińskiego 17  

I. 

a) roboty budowlane  

 - drobne prace remontowe  

b) roboty instalacyjne  

 - wymiana zabezpieczeń instalacji elektrycznej w mieszkaniach - 

awaryjnie  



 - remont pionów kanalizacyjnych i wodociągowych - awaryjnie  

III. 
a) roboty budowlane  

 - montaż podestów na stojaki rowerowe  
 

Ogółem wartość planowanych prac remontowych  

    

 Krasińskiego 53  

I. 

a) roboty budowlane  

 - drobne prace remontowe  

b) roboty instalacyjne  

 - remont zabezpieczeń elektrycznych głównych WLZ - realizacja 

z 2021 r.  

 - wymiana zabezpieczeń instalacji elektrycznej w mieszkaniach - 

awaryjnie  

 - remont pionów kanalizacyjnych i wodociągowych - awaryjnie  

 - wykonanie projektu modernizacji instalacji c.o. - wymiany 

zaworów termostatycznych i głowic  

III. 
a) roboty budowlane  

 - wykonanie dodatkowej izolacji stropodachu - kl. III  
 Ogółem wartość planowanych prac remontowych  

    

 Krasińskiego 55  

I. 

a) roboty budowlane  

 - drobne prace remontowe  

 - remont kominów - awaryjnie  

b) roboty instalacyjne  

 - wymiana zabezpieczeń instalacji elektrycznej w mieszkaniach - 

awaryjnie  

 - remont pionów kanalizacyjnych i wodociągowych - awaryjnie  

III. 
a) roboty budowlane  

 - montaż podestów na stojaki rowerowe  
 Ogółem wartość planowanych prac remontowych  

 
    

 Szkolna 14  

I. 

a) roboty budowlane  

 - drobne prace remontowe  

b) roboty instalacyjne  

 - wymiana zabezpieczeń instalacji elektrycznej w mieszkaniach - 

awaryjnie  

 - remont pionów kanalizacyjnych i wodociągowych - awaryjnie  

IV. 
a) roboty budowlane  

 - remont małej architektury   
 Ogółem wartość planowanych prac remontowych  

    

 Szkolna 16  

I. 

a) roboty budowlane  

 - drobne prace remontowe  

b) roboty instalacyjne  



 - remont zabezpieczeń elektrycznych głównych WLZ - realizacja 

z 2021 r.  

 - wymiana zabezpieczeń instalacji elektrycznej w mieszkaniach - 

awaryjnie  

 - remont pionów kanalizacyjnych i wodociągowych - awaryjnie  

IV. 
a) roboty budowlane  

 - remont małej architektury   
 

Ogółem wartość planowanych prac remontowych  

    

 Szkolna 26  

I. 

a) roboty budowlane  

 - drobne prace remontowe  

b) roboty instalacyjne  

 - wykonanie projektu modernizacji instalacji c.o. - wymiany 

zaworów termostatycznych i głowic  

 - modernizacja instalacji C.O. - wymiana zaworów i głowic 

termostatycznych  

 - wymiana zabezpieczeń instalacji elektrycznej w mieszkaniach - 

awaryjnie  

 - remont pionów kanalizacyjnych i wodociągowych - awaryjnie  

III. 
b) roboty instalacyjne  

 - modernizacja inst. elektrycznej z przełożeniem liczników 

indywidualnych na klatkę schodową  

IV. 
a) roboty budowlane  

 - remont małej architektury   
 Ogółem wartość planowanych prac remontowych  

    

 Szkolna 30  

I. 

a) roboty budowlane  

 - drobne prace remontowe  

 - remont loggii wraz z dociepleniem i wymianą osłon - 30 szt. - 

realizacja z 2021 r.  

b) roboty instalacyjne  

 - remont zabezpieczeń elektrycznych głównych WLZ - realizacja 

z 2021 r.  

 - wymiana zabezpieczeń instalacji elektrycznej w mieszkaniach - 

awaryjnie  

 - remont pionów kanalizacyjnych i wodociągowych - awaryjnie  

IV. 
a) roboty budowlane  

 - remont małej architektury   
 Ogółem wartość planowanych prac remontowych  

 

 

    

 Szkolna 32  

    

 Szkolna 34  

I. 

a) roboty budowlane  

 - drobne prace remontowe  

b) roboty instalacyjne  



 - remont zabezpieczeń elektrycznych głównych WLZ - realizacja 

z 2021 r.  

 - wymiana zabezpieczeń instalacji elektrycznej w mieszkaniach - 

awaryjnie  

 - remont pionów kanalizacyjnych i wodociągowych - awaryjnie  

IV. 
a) roboty budowlane  

 - remont małej architektury   
 

Ogółem wartość planowanych prac remontowych  
 

   

 Szopena 20  

I. 

a) roboty budowlane  

 - drobne prace remontowe  

b) roboty instalacyjne  

 - remont zabezpieczeń elektrycznych głównych WLZ - kl. III i IV 

- kontynuacja z 2021 r.  

 - wymiana zabezpieczeń instalacji elektrycznej w mieszkaniach - 

awaryjnie  

 - remont pionów kanalizacyjnych i wodociągowych - awaryjnie  
 Ogółem wartość planowanych prac remontowych  

    

 Szopena 22  

I. 

a) roboty budowlane  

 - drobne prace remontowe  

b) roboty instalacyjne  

 - remont zabezpieczeń elektrycznych głównych WLZ - realizacja 

z 2021 r.  

 - wymiana zabezpieczeń instalacji elektrycznej w mieszkaniach - 

awaryjnie  

 - remont pionów kanalizacyjnych i wodociągowych - awaryjnie  

 Ogółem wartość planowanych prac remontowych  

    

 Szopena 24  

I. 

a) roboty budowlane  

 - drobne prace remontowe  

b) roboty instalacyjne  

 - remont zabezpieczeń elektrycznych głównych WLZ - realizacja 

z 2021 r.  

 - wymiana zabezpieczeń instalacji elektrycznej w mieszkaniach - 

awaryjnie  

 - remont pionów kanalizacyjnych i wodociągowych - awaryjnie  

III. 
a) roboty budowlane  

 - montaż podestów pod stojaki na rowery  

 Ogółem wartość planowanych prac remontowych  

 

 

 

 

 

 



OSIEDLE MICKIEWICZA - GAMRAT  

    

Kategoria Opis prac planowanych do wykonania  
 

 Mickiewicza 112  

I. 

a) roboty budowlane  

 - drobne prace remontowe  

 - wykonanie remontu wylewki posadzki w piwnicach  

 - malowanie zejść do piwnic  

b) roboty instalacyjne  

 - budowa inst. ciepłej wody użytkowej i inst. zimnej wody wraz  

z przebudową wewnętrznej inst. gazowej - konsultacje II etap  

 - remont pionów kanalizacyjnych i wodociągowych - awaryjnie  

 Ogółem wartość planowanych prac remontowych  

    

 Mickiewicza 114  

I. 

a) roboty budowlane  

 - drobne prace remontowe  

 - malowanie suszarni  i rowerowni - kl. II  

 - malowanie kominów i deflektorów  

 - malowanie dolnej części cokołu budynku  

b) roboty instalacyjne  

 - remont pionów kanalizacyjnych i wodociągowych - awaryjnie  

 Ogółem wartość planowanych prac remontowych  

    

 Mickiewicza 116  

I. 

a) roboty budowlane  

 - drobne prace remontowe  

 - malowanie wejść do budynku  

 - malowanie zejść do piwnic  

b) roboty instalacyjne  

 - budowa inst. ciepłej wody użytkowej i inst. zimnej wody wraz  

z przebudową wewnętrznej inst. gazowej - konsultacje II etap  

 - remont pionów kanalizacyjnych i wodociągowych - awaryjnie  

 Ogółem wartość planowanych prac remontowych  

    

 Mickiewicza 118  

I. 

a) roboty budowlane  

 - drobne prace remontowe  

 - remont rynny dachowej, rynien spustowych oraz remont pasa 

nadrynnowego - ok. 105 mb - strona zachodnia budynku - 

realizacja z 2020 r.  

 - remont elewacji i usunięcie pęknięć od strony zachodniej 

budynku - realizacja z 2020 r.   

 - malowanie kominów i deflektorów  

 - malowanie zejść do piwnic  

b) roboty instalacyjne  



 - budowa inst. ciepłej wody użytkowej i inst. zimnej wody wraz  

z przebudową wewnętrznej inst. gazowej - konsultacje II etap  

 Ogółem wartość planowanych prac remontowych  

    

 Mickiewicza 120  

I. 

a) roboty budowlane  

 - drobne prace remontowe  

 - malowanie cokołu wokół budynku  

 - malowanie wejść do budynku  

 - malowanie zejść do piwnic  

b) roboty instalacyjne  

 - budowa inst. ciepłej wody użytkowej i inst. zimnej wody wraz  

z przebudową wewnętrznej inst. gazowej - konsultacje II etap  

 - remont pionów kanalizacyjnych i wodociągowych - awaryjnie  

 Ogółem wartość planowanych prac remontowych  

    

 Mickiewicza 122  

I. 

a) roboty budowlane  

 - drobne prace remontowe  

 - malowanie korytarzy piwnicznych  

b) roboty instalacyjne  

 - remont pionów kanalizacyjnych i wodociągowych - awaryjnie  

 Ogółem wartość planowanych prac remontowych  

    

 Mickiewicza 124  

I. 

a) roboty budowlane  

 - drobne prace remontowe  

b) roboty instalacyjne  

 - remont pionów kanalizacyjnych i wodociągowych - awaryjnie  

 Ogółem wartość planowanych prac remontowych  

    

 Mickiewicza 126  

I. 

a) roboty budowlane  

 - drobne prace remontowe  

b) roboty instalacyjne  

 - remont pionów kanalizacyjnych i wodociągowych - awaryjnie  

 -  modernizacja instalacji c.o. - wymiana zaworów 

termostatycznych i głowic   

 Ogółem wartość planowanych prac remontowych  

    

 Mickiewicza 128  

I. 

a) roboty budowlane  

 - drobne prace remontowe  

 - malowanie zejść do piwnic  

b) roboty instalacyjne  

 - remont pionów kanalizacyjnych i wodociągowych - awaryjnie  

 Ogółem wartość planowanych prac remontowych  



    

 Mickiewicza 130  

I. 

a) roboty budowlane  

 - drobne prace remontowe  

 - malowanie korytarzy piwnicznych  

b) roboty instalacyjne  

 - remont pionów kanalizacyjnych i wodociągowych - awaryjnie  

 Ogółem wartość planowanych prac remontowych  

    

 Mickiewicza 132  

I. 

a) roboty budowlane  

 - drobne prace remontowe  

 - docieplenie dachu budynku - strona klatkowa  

b) roboty instalacyjne  

 - remont pionów kanalizacyjnych i wodociągowych - awaryjnie  

 Ogółem wartość planowanych prac remontowych  

    

 Mickiewicza 152  

I. 

a) roboty budowlane  

 - drobne prace remontowe  

 - remont chodnika od zachodniej i północnej ściany budynku - 

realizacja z 2021 r.  

 Ogółem wartość planowanych prac remontowych  

    

 Mickiewicza 154  

I. 

a) roboty budowlane  

 - drobne prace remontowe  

 - malowanie dolnego cokołu wokół budynku  

 - malowanie korytarza piwnicznego - realizacja z 2021 r.  

 - malowanie pomieszczenia wspólnego  

 - malowanie zejść do piwnic  

III. 
a) roboty budowlane  

 - częściowy remont głównej kl. schodowej  

 Ogółem wartość planowanych prac remontowych  

 

 OSIEDLE SZAJNOCHY  

    

Kategoria Opis prac planowanych do wykonania  
 

 Szajnochy 42  

I. 

a) roboty budowlane  

 - drobne prace remontowe  

b) roboty instalacyjne  

 - remont pionów kanalizacyjnych - awaryjnie  

IV. 
a) roboty budowlane  

 - remont małej architektury   



 Ogółem wartość planowanych prac remontowych  

    

 Szajnochy 43  

I. 

a) roboty budowlane  

 - drobne prace remontowe  

 - remont chodnika - realizacja z 2021 r.  

IV. 
a) roboty budowlane  

 - remont małej architektury   

 Ogółem wartość planowanych prac remontowych  

    

 Szajnochy 43c  

I. 
a) roboty budowlane  

 - drobne prace remontowe  

IV. 
a) roboty budowlane  

 - remont małej architektury   

 Ogółem wartość planowanych prac remontowych  

    

 Szajnochy 43f  

I. 
a) roboty budowlane  

 - drobne prace remontowe  

IV. 
a) roboty budowlane  

 - remont małej architektury   

 Ogółem wartość planowanych prac remontowych  

    

 Szajnochy 45  

I. 

a) roboty budowlane  

 - drobne prace remontowe  

 - remont chodnika wewnątrzosiedlowego  

IV. 
a) roboty budowlane  

 - remont małej architektury   

 Ogółem wartość planowanych prac remontowych  

    

 Szajnochy 47  

I. 
a) roboty budowlane  

 - drobne prace remontowe  

III. 
a) roboty budowlane  

 - malowanie klatek schodowych  

IV. 
a) roboty budowlane  

 - remont małej architektury   

 Ogółem wartość planowanych prac remontowych  

    

 Szajnochy 49  

I. 

a) roboty budowlane  

 - drobne prace remontowe  

 - przebudowa parkingu na nieruchomości wspólnej - dz. nr ew. 

215/13 - realizacja z 2021 r.  

III. a) roboty budowlane  



 - podwyższenie wysokości barierek balustrad balkonowych -  

kl. IV  

IV. 
a) roboty budowlane  

 - remont małej architektury   

 Ogółem wartość planowanych prac remontowych  

    

 Szajnochy 51  

I. 

a) roboty budowlane  

 - drobne prace remontowe  

 - remont chodnika wewnątrz-osiedlowego - realizacja z 2021 r.  

 - przebudowa parkingu na nieruchomości wspólnej - dz. nr ew. 

215/13 - realizacja z 2021 r.  

III. 
a) roboty budowlane  

 - malowanie VI kl. schodowej  

IV. 
a) roboty budowlane  

 - remont małej architektury   

 Ogółem wartość planowanych prac remontowych  

    

 Szajnochy 53  

I. 

a) roboty budowlane  

 - drobne prace remontowe  

 - przebudowa parkingu na nieruchomości wspólnej - dz. nr ew. 

215/13 - realizacja z 2021 r.  

IV. 
a) roboty budowlane  

 - remont małej architektury   

 Ogółem wartość planowanych prac remontowych  

    

 Szajnochy 55  

I. 

a) roboty budowlane  

 - drobne prace remontowe  

 - przebudowa parkingu na nieruchomości wspólnej - dz. nr ew. 

215/13 - realizacja z 2021 r.  

III. 
a) roboty budowlane  

 - malowanie IV kl. schodowej z białkowaniem korytarza 

piwnicznego  

IV. 
a) roboty budowlane  

 - remont małej architektury   

 Ogółem wartość planowanych prac remontowych  

    

 Szajnochy 57  

I. 

a) roboty budowlane  

 - drobne prace remontowe  

 - remont loggii - II kl. - 5 szt.  

 - przebudowa parkingu na nieruchomości wspólnej - dz. nr ew. 

215/13 - realizacja z 2021 r.  

IV. 
a) roboty budowlane  

 - remont małej architektury   

 Ogółem wartość planowanych prac remontowych  



    

 Szajnochy 59  

I. 

a) roboty budowlane  

 - drobne prace remontowe  

 - przebudowa parkingu na nieruchomości wspólnej - dz. nr ew. 

215/13 - realizacja z 2021 r.  

IV. 
a) roboty budowlane  

 - remont małej architektury   

 Ogółem wartość planowanych prac remontowych  

    

 Bednarska 5  

I. 

a) roboty budowlane  

 - drobne prace remontowe  

b) roboty instalacyjne  

 - remont pionów kanalizacyjnych i wodociągowych - awaryjnie  

IV. 
a) roboty budowlane  

 - remont małej architektury   

 Ogółem wartość planowanych prac remontowych  

    

 Bednarska 5a  

I. 
a) roboty budowlane  

 - drobne prace remontowe  

 Ogółem wartość planowanych prac remontowych  

    

 Bednarska 7  

I. 

a) roboty budowlane  

 - drobne prace remontowe  

b) roboty instalacyjne  

 - remont pionów kanalizacyjnych i wodociągowych - awaryjnie  

 - wymiana zabezpieczeń instalacji elektrycznej w mieszkaniach - 

awaryjnie  

IV. 
a) roboty budowlane  

 - remont małej architektury   

 Ogółem wartość planowanych prac remontowych  

    

 Bednarska 9  

I. 

a) roboty budowlane  

 - drobne prace remontowe  

 - remont podestu przy wejściu do kl. III  

 - uzupełnienie docieplenia stropodachu - kl. III  

b) roboty instalacyjne  

 - remont pionów kanalizacyjnych i wodociągowych - awaryjnie  

 - wymiana zabezpieczeń instalacji elektrycznej w mieszkaniach - 

awaryjnie  

IV. 
a) roboty budowlane  

 - remont małej architektury   

 Ogółem wartość planowanych prac remontowych  



 Bednarska 11  

I. 

a) roboty budowlane  

 - drobne prace remontowe  

b) roboty instalacyjne  

 - remont pionów kanalizacyjnych i wodociągowych - awaryjnie  

 - wymiana zabezpieczeń instalacji elektrycznej w mieszkaniach - 

awaryjnie  

IV. 
a) roboty budowlane  

 - remont małej architektury   

 Ogółem wartość planowanych prac remontowych  

    

 Krasińskiego 14  

I. 

a) roboty budowlane  

 - drobne prace remontowe  

b) roboty instalacyjne  

 - wymiana zabezpieczeń instalacji elektrycznej w mieszkaniach - 

awaryjnie  

 - remont pionów kanalizacyjnych - awaryjnie  

III. 
b) roboty instalacyjne  

 - modernizacja inst. domofonowej - kl. III  

 Ogółem wartość planowanych prac remontowych  

    

 M. C. Skłodowskiej 4b  

I. 

a) roboty budowlane  

 - drobne prace remontowe  

 - remont balkonów od strony zachodniej - kl. I - nr 5 i 14 - 

realizacja z 2021 r.  

b) roboty instalacyjne  

 - wymiana zabezpieczeń instalacji elektrycznej w mieszkaniach - 

awaryjnie  

 - remont pionów kanalizacyjnych - awaryjnie  

III. 

a) roboty budowlane  

 - wymiana drzwi wejściowych do kl. I  

b) roboty instalacyjne  

 - modernizacja inst. domofonowej - kl. I - II  

 Ogółem wartość planowanych prac remontowych  

    

 M. C. Skłodowskiej 4c  

I. 
a) roboty budowlane  

 - drobne prace remontowe  

 Ogółem wartość planowanych prac remontowych  

    

 Mickiewicza 5 i 5a  

I. 

a) roboty budowlane  

 - drobne prace remontowe  

 - remont orynnowania nad balkonami na IV piętrach - 4 szt.  

b) roboty instalacyjne  

 - wykonanie projektu modernizacji inst. co  



 - wymiana zabezpieczeń instalacji elektrycznej w mieszkaniach - 

awaryjnie  

 - remont pionów kanalizacyjnych i wodociągowych - awaryjnie  

III. 
a) roboty budowlane  

 - wykonanie zabudowy balustrad balkonowych - nr 50, 53 i 56  

IV. 
a) roboty budowlane  

 - remont małej architektury   

 Ogółem wartość planowanych prac remontowych  
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                        Bogusława Wójcik                                        Grzegorz Nosal 


