
Lp Adres nieruchomości Planowane  remonty Koszt robót remontowych 

wynajem podnośnika
rekompensata za okna 
rezerwa

razem 11 285,04 zł                    
wynajem podnośnika
rekompensata za okna
rezerwa

razem 0,00
wynajem podnośnika
rekompensata za okna
inne(rezerwa), w tym:
wymiana zaworów termostatycznych

razem 6 971,14 zł                      
wynajem podnośnika
rekompensata za okna
inne(rezerwa), w tym:
wymiana zaworów termostatycznych

razem 9 124,88 zł                      
wynajem podnośnika
rekompensata za okna
inne(rezerwa), w tym:

wymiana zaworów termostatycznych

razem 9 624,97 zł                      
wynajem podnośnika
rekompensata za okna
rezerwa

razem 14 064,00 zł                    
wynajem podnośnika
rekompensata za okna

wykonanie pokrycia dachu kl.CDEF, remont 12 szt. 
lukarn 
docieplenie uskoków
inne(rezerwa), w tym:
ogłoszenia
wymiana zaworów termostatycznych

razem 167 291,10 zł                  
wynajem podnośnika
remont loggii kl. B
inne ( rezerwa ), w tym:
wymiana zaworów 

razem 15 379,65 zł                    
wynajem podnośnika
uszczelnienie złączy płyt
remont lukarn z dociepleniem ścianek
inne ( rezerwa ), w tym:
wymiana zaworów termostatycznych

razem 35 558,24 zł                    
wynajem podnośnika
rekompensata za okna
remont loggii
inne(rezerwa), w tym:
wymiana zaworów termostatycznych

razem 24 902,82 zł                    
wynajem podnośnika
rekompensata za okna
remont loggii 
inne(rezerwa), w tym:
ogłoszenie przetargu

razem 17 134,39 zł                    
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wynajem podnośnika
inne(rezerwa),w tym:
wymiana zaworów termostatycznych

razem 405,21 zł                         
wynajem podnośnika
remont loggii 
rezerwa

razem 22 012,82 zł                    
wynajem podnośnika
remont loggii szt 8
inne(rezerwa),w tym:
wymiana zaworów termostatycznych

razem 20 284,41 zł                    
wynajem podnośnika
remont loggii
inne(rezerwa), w tym:
wymiana zaworów termostatycznych
ogłoszenie przetargu

razem 49 614,08 zł                    
wynajem podnośnika
rekompensata za okna
montaż oświetlenia LED
inne(rezerwa), w tym:
wymiana zaworów termostatycznych

razem 7 833,87 zł                      
wynajem podnośnika
rekompensata za okna
montaż oświetlenia LED
inne(rezerwa), w tym:
ogłoszenie przetargu

razem 28 626,58 zł                    
wynajem podnośnika
rekompensata za okna
inne (rezerwa), w tym:
ogłoszenie przetargu
wymiana zaworów termostatycznych

razem 2 931,73 zł                      
wynajem podnośnika
rekompensata za okna
rezerwa

razem 2 131,81 zł                      
wynajem podnośnika
remont loggii 7 szt
inne ( rezerwa ), w tym:
wymiana zaworów termostatycznych

razem 19 301,28 zł                    
wynajem podnośnika
remont balkonów
inne ( rezerwa ), w tym:
wymiana zaworów termostatycznych

razem 14 924,69 zł                    
wynajem podnośnika
rekompensata za okna
remont loggii 3F/9
inne (rezerwa), w tym:
ogłoszenie przetargu
wymiana zaworów termostatycznych

razem 21 405,83 zł                    
wynajem podnośnika
rekompensata za okna
rezerwa

razem 30 301,68 zł                    
wynajem podnośnika
remont tarasu
inne ( rezerwa ), w tym:
wymiana zaworów termostatycznych
ogłoszenie przetargu

razem 7 540,11 zł                      
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wynajem podnośnika
rekompensata za okna
inne ( rezerwa )
ogłoszenie przetargu

razem 18 024,21 zł                    
wynajem podnośnika
rekompensata za okna
remont lukarn z dociepleniem ścianek
inne ( rezerwa )
wymiana termozaworów

razem 20 180,76 zł                    
576 855,30 zł                  ogółem:

Hubala 2

Powstańców Warszawy 6
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