
Lp Adres nieruchomości Planowane  remonty Koszt robót remontowych

remont nawierzchni chodnika

wymiana centralek domofonowych

zagospodarownie placu zabaw

podnośnik wynajem

remont kotłowni

razem 7 533,15

4 626,85

rekompensata za okna  

wymiana centralek domofonowych

malowanie klatek schodowych

zagospodarownie placu zabaw

wynajem podnośnika

remont kotłowni

razem 14 654,36

15 755,64

rekompensata za okna 

remont balkonów kl 7,9,11,13,15

zagospodarowanie placów zabaw

podnośnik wynajem

remont kotłowni

razem 66 156,69

-2 530,69

remont dachów -naprawa rynien

wymiana centralki domofonowej

izolacja ścian fundamentowych 7/3

podnosnik 

remont kotłowni

razem 18 744,64

635,36

rekompensata za okna 

usunięcie mikroorganizmów z elewacji

podnośnik 

razem 12 806,46

1 053,54

rekompensata  za okna 

usunięcie mikroorganizmów z elewacji

Izolacja ścian fundamentowych

podnośnik

remont kotłowni

razem 19 669,83

595,17

rekompensata za okna

usunięcie mikroorganizmów z elewacji

podnośnik

razem 37 171,26

8 372,74

rekompensata za okna

naprawa balkonów, kl12

podnośnik

                                                                                   37 171,26    
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Wykonanie planu remontów Osiedla Kluczewo Lotnisko na 31.12.2016r.
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Witoszyńskiego 4-6-8
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Witoszyńskiego 10-16

Rogalskiego 9-17
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Skarżyńskiego 13-15

Rogalskiego 1-3-5

Drzewieckiego 2-4-6

Tańskiego 7-15

Rogalskiego 7



razem 28 553,51

-2 561,51

rekompensata za okna

wykonanie docieplenia poddasza  m 1/9

remont kotłowni

razem 6 401,13

3 347,87

rekompensata za okna 

usunięcie mikroorganizmów z elewacji

izolacja ścian fundamentowych 7/3

remont kotłowni

razem 17 763,47

-449,47

wymiana stolarki okiennej (porozumienia)

docieplenie stropu m 11/9

izolacja ścian piwnic 9/2

usunięcie mikroorganizmów z elewacji

remont kotłowni

razem 22 079,90

664,10

rekompensata za okna 

wymiana okien na klatce schodowej

Izolacja ścian fundamentowych

podnośnik

razem 21 978,23

-3 398,23

rekompensata za okna

wymiana centralki domofonowej

zagospodarownie placu zabaw

Izolacja ścian fundamentowych

podnośnik

razem 19 907,15

-2 749,15

rekompensata za okna 

wymiana centralki domofonowej

wykonanie docieplenia poddasza m 1/21

podnośnik

razem 10 721,64

7 118,36

rekompensata za okna 

wykonanie docieplenia skosów 3/22

izolacja ścian piwnic 

wymiana centralki domofonowej

podnośnik

razem 36 650,83

-17 745,83

rekompensata za okna

Izolacja ścian fundamentowych

podnośnik

razem 17 191,42

-2 931,42

357 983,67

9 803,33

Sporzadziła : A.Wojciechowska 

Witoszyńskiego 5

16

8

9

10

14

13

Ogółem:

15

Drzewieckiego 3

Drzewieckiego 1

11

12

Skarżyńskiego 1,3
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-36 650,83


