
Lp Adres nieruchomości Planowane  remonty Uwagi 

Bonifikata w kosztach wymiany stolarki okiennejw trakcie realizacji
razem

Bonifikata w kosztach wymiany stolarki okiennejw trakcie realizacji
razem

Bonifikata w kosztach wymiany stolarki okiennejw trakcie realizacji
razem

Bonifikata w kosztach wymiany stolarki okiennejzrealizowano
razem

Bonifikata w kosztach wymiany stolarki okiennejw trakcie realizacji
razem

Bonifikata w kosztach wymiany stolarki okiennejzrealizowano
razem Bonifikata w kosztach wymiany stolarki okiennejw trakcie realizacji

wymiana okien na klatkach schodowych zrealizowane

wymiana drzwi wejściowych do budynku zrealizowane
razem

Bonifikata w kosztach wymiany stolarki okiennejw trakcie realizacji

wymiana drzwi wejściowych do budynku zrealizowane
razem

Bonifikata w kosztach wymiany stolarki okiennejw trakcie realizacji

wymianana centralek domofonowych zrealizowano
razem

Bonifikata w kosztach wymiany stolarki okiennejzrealizowano

wymianana centralek domofonowych zrealizowano
razem

Bonifikata w kosztach wymiany stolarki okiennejw trakcie realizacji

wymianana centralek domofonowych zrealizowano 
razem

Bonifikata w kosztach wymiany stolarki okiennejnie zrealizowano
razem

Bonifikata w kosztach wymiany stolarki okiennejw trakcie realizacji
razem

Bonifikata w kosztach wymiany stolarki okiennejw trakcie realizacji
razem

Bonifikata w kosztach wymiany stolarki okiennejw trakcie realizacji
razem

Bonifikata w kosztach wymiany stolarki okiennejw trakcie realizacji
razem

 - pompa w kotłowni zrealizowano

 - legalizacja ciepłomierzy 15.10.2012r. Podpisanie umowy

razem
 - wymiana wymiennika ciepła Drzewieckiego 3 zrealizowane, data odbioru 11.05.2012r.

legalizacja gazomierza zrealizowano

 - zawór 3-drogowy zrealizowano

 - wymiana armatury w kotłowi i węzłach zrealizowano

 - legalizacja ciepłomierzy 15.10.2012r. Podpisanie umowy

razem
 - wymiana ciepłomierza zrealizowano

 - wymiana modłułu magna do pompy zrealizowano

 - wymianan manometru w rozdzielni 
Skarzyńskiego 9-11 zrealizowano

 - wymiana armatury w kotłowi i węzłach zrealizowano

 - legalizacja ciepłomierzy 15.10.2012r. Podpisanie umowy 

razem
 - wymianan zaworu bezpieczeństwa węzeł 
Rogalskiego 9-17 zrealizowano

 - wymiana armatury w kotłowi i węzłach zrealizowano

 - legalizacja ciepłomierzy 15.10.2012r. Podpisanie umowy, 

razem

Zestawiła:Katarzyna Krzęczko-Karpińska

11 Skarzyńskiego 9-11

12 Drzewieckiego 5

16 Drzewieckiego 3

13 Witoszyńskiego 3

14 Drzewieckiego 1

15 Witoszyńskiego 5

8 Witoszyńskiego 10-16

9 Skarzyńskiego 1-3

10 Skarzyńskiego 5-7

Rogalskiego 7

5 Witoszyńskiego 4-8

6 Skarżyńskiego 13-15

7 Rogalskiego 9-17

KOTŁOWNIA 
Witoszyńskiego                      

4-6-8

 REALIZACJA PLANU REMONTÓW OSIEDLA KLUCZEWO - LOTNI SKO ZA ROK 2012

1 Rogalskiego 1-3-5

2 Drzewieckiego 2-4-6

3 Tańskiego 7-15

4

MIESZKANIA

KOTŁOWNIE

1
KOTŁOWNIA            

Rogalskiego 1-3-5

2
KOTŁOWNIA 

Drzewieckiego 5

3

KOTŁOWNIA 
Skarzyńskiego                      

13-15

4


