
Lp Adres nieruchomości Planowane  remonty 

wyniana  stolarki  okiennej 

montaż   pojemników   na  ulotki 

rezerwa (dobudowa   balkonów)

czyszczenie  kominów  wentylacyjnych 

okresowa  kontrola  kanałów   wentylacyjnych 

razem 

wymiana  stolarki  okiennej 

usuniecie  mikroorganizmów  z  elewacji 

montaż   pojemników   na  ulotki 

rezerwa

razem 

remont  chodników  , dojść , dojazdu 

usuniecie  mikroorganizmów  z  elewacji 

montaż   pojemników   na  ulotki 

rezerwa 

razem 

wyniana  stolarki  okiennej (porozumienia)

wymiana  stolarki  wewnetrznej  drzwiowej 

wymiana  stolarki  okiennej na  klatce  schodowej 

montaż   pojemników   na  ulotki 

rezerwa 

razem 

Wykonanie   izolacji cieplnej  stropu   w  3  garażach 

docieplenie stropu nad  mieszkaniem 

montaż  opraw  ledowych  zintegrowanych  z  czujnikiem ruchu  wraz   z  montazem  automatu  schodowego

montaż   pojemników   na  ulotki 

rezerwa 

czyszczenie  kominów  wentylacyjnych 

okresowa  kontrola  kanałów   wentylacyjnych 

razem 

montaz płotków  przeciwśniegowych  od  strony  frontowej   budynku 

wyniana  stolarki  okiennej (porozumienia)

montaż  opraw  ledowych  zintegrowanych  z  czujnikiem ruchu  wraz   z  montazem  automatu  schodowego

ocieplenie stropu i skosów materiałem  izolacyjnym

montaż   pojemników   na  ulotki 

rezerwa  w  tym:

usługi podnośnika 

czyszczenie  kominów  wentylacyjnych 

okresowa  kontrola  kanałów   wentylacyjnych 

razem 

montaż  opraw  ledowych  zintegrowanych  z  czujnikiem ruchu  wraz   z  montazem  automatu  schodowego

wykonanie  okładzin  z  płytek  gress  na  biegach  i podestach 

montaż   pojemników   na  ulotki 

5

Witoszyńskiego  4,6,8

6

Skarżyńskiego 13-15

7
Rogalskiego 9-17

3
Tańskiego 7-5

4
Rogalskiego  7

OKL    PLAN  REMONTÓW ZA  2014 ROK

1
Rogalskiego 1-3-5

2 Drzewieckiego  2,4,6



Lp Adres nieruchomości Planowane  remonty 

rezerwa 

razem
wyniana  stolarki  okiennej (porozumienia)

montaż  opraw  ledowych  zintegrowanych  z  czujnikiem ruchu  wraz   z  montazem  automatu  schodowego

docieplenie  stropodachu 

montaż   pojemników   na  ulotki 

rezerwa 

ogłoszenie  o przetargu   wyk   prac elewacyjnych i  rem  balkonów 

razem

montaz płotków  przeciwśniegowych  od  strony  frontowej   budynku 

wymiana  stolarki  drzwiowej na  klatce  schodowej 

wymiana  stolarki  okiennej na  klatce  schodowej 

montaż  opraw  ledowych  zintegrowanych  z  czujnikiem ruchu  wraz   z  montazem  automatu  schodowego

montaż   pojemników   na  ulotki 

rezerwa  w tym:

docieplenie  skosów  mieszkanie 3/9

razem

wymiana  stolarki  okiennej na  klatce  schodowej 

montaż  opraw  ledowych  zintegrowanych  z  czujnikiem ruchu  wraz   z  montazem  automatu  schodowego

montaż   pojemników   na  ulotki 

rezerwa 

razem

montaz płotków  przeciwśniegowych  od  strony  frontowej   budynku 

wymiana  stolarki  okiennej na  klatce  schodowej 

montaż  opraw  ledowych  zintegrowanych  z  czujnikiem ruchu  wraz   z  montazem  automatu  schodowego

montaż   pojemników   na  ulotki 

rezerwa 

razem

montaz płotków  przeciwśniegowych  od  strony  frontowej   budynku 

wymiana  stolarki  okiennej (porozumienie )

wymiana   drzwi wewnętrznych 

usuniecie  mikroorganizmów  z  elewacji 

montaż   pojemników   na  ulotki 

rezerwa 

czyszczenie  kominów  wentylacyjnych 

okresowa  kontrola  kanałów   wentylacyjnych 

razem

montaz płotków  przeciwśniegowych  od  strony  frontowej   budynku ( wejście  do  klatek)

wymiana  stolarki   drzwiowej  wewnętzrnej 

montaż  opraw  ledowych  zintegrowanych  z  czujnikiem ruchu  wraz   z  montazem  automatu  schodowego

montaż   pojemników   na  ulotki 

rezerwa 

razem
Wykonanie  docieplenia podasza  1/23

wymiana  stolarki  okiennej (porozumienie )

wymiana    drzwi  wewnętzrnych

montaż  opraw  ledowych  zintegrowanych  z  czujnikiem ruchu  wraz   z  montazem  automatu  schodowego

montaż   pojemników   na  ulotki 

14
Drzewieckiego 1

11
Skarżyńskiego 9,11

12
Drzewieckiego 5

13
Witoszyńskiego 3

8
Witoszyńskiego 10-16

9

Skarżyńskiego 1,3

10
Skarżyńskiego 5-7

7
Rogalskiego 9-17



Lp Adres nieruchomości Planowane  remonty 

rezerwa 

razem

montaz płotków  przeciwśniegowych  od  strony  frontowej   budynku ( wejście  do  klatek)

wymiana  stolarki  okiennej (porozumienie )

wymiana    drzwi  wewnętzrnych

usuniecie  mikroorganizmów  z  elewacji 

montaż  opraw  ledowych  zintegrowanych  z  czujnikiem ruchu  wraz   z  montazem  automatu  schodowego

montaż   pojemników   na  ulotki 

rezerwa razem

montaz płotków  przeciwśniegowych  od  strony  frontowej   budynku ( wejście  do  klatek)

wymiana  stolarki  okiennej (porozumienie )

montaż  opraw  ledowych  zintegrowanych  z  czujnikiem ruchu  wraz   z  montazem  automatu  schodowego

montaż   pojemników   na  ulotki 

rezerwa 

razem

Lp Adres nieruchomości Planowane  remonty 

Wymiana  wymiennika  3001- węzeł  Rogalskiego 11 szt 2

Wymiana  wymiennika  3001- węzeł  Rogalskiego 15 szt 2

Montaz  naczynia  przeponowego  - 2 szt  Rogalskiego 11

Montaz  naczynia  przeponowego  - 2 szt  Rogalskiego 15

Czyszczenie  kominów 

                                                - wymiana  sterownika 

razem  

Czyszczenie  kominów 

Wymiana   wymiennika  5001 - 1 szt Skarzyńsiego 1

fundusz  remontowy 

rezerwa  w tym:

naprawa ciepłomierza

razem

Wymiana  ciepłomiezra  1  szt  Drzewieckiego 2,4,6

Czyszczenie  kominów 

razem

Wymiana   wymiennika  3001 - 2 szt Witoszyńskiego 5

Wymiana   naczynia  przeponowego  - 2 sztuki Witoszyńskiego 5

Czyszczenie  kominów 

3.
Rogalskiego 1-5  KOTŁOWNIA 

4.
Drzewieckiego 5 

KOTŁOWNIA 

Ogółem :

OKL  PLAN  REMONTÓW ZA   2014 ROK- KOTŁOWNIE

1.

Witoszyńskiego 4,6,8  

KOTŁOWNIA

2.

Skarżyńskiego  13-15 

KOTŁOWNIA 

14
Drzewieckiego 1

15
Drzewieckiego 3

16
Witoszyńskiego 5



26 698,88 zł    

26 698,88 zł    

19 157,75 zł    

13 073,49 zł    

17 543,73 zł    

-1 983,12 zł

2 367,61 zł 2 367,61 zł



1 964,07 zł

-910,56 zł

1 623,61 zł

2 447,23 zł

9 369,14 zł

13 572,56 zł

10 408,85 zł



4 624,92 zł

18 508,97 zł

20 254,93 zł

105 333,23 zł  


