
PLAN REMONTÓW OSIEDLA STARE MIASTO NA ROK 2013  

 

Lp Adres nieruchomości Planowane  remonty 

1. Chrobrego 3 

porozumienia na stolarkę okienną - D/5, D/8, D/2, D/11 
 

wymiana centralki domofonowej w klatce C 
 

docieplenie budynku z remontem lukarn 
 

2. Chrobrego 5 
izolacja fundamentów od strony ul. Chrobrego  
 

3. Chrobrego 7 

wykonanie oświetlenie nad klatką B - lampa wysięgnikowa 
 
remont chodnika 
 

4. Chrobrego 9 
remont chodnika przed wejściem do klatki  
 

5. Chrobrego 11 

wykonanie balustrady na zewnątrz przy zejściu do piwnicy  
 
docieplenie gzymsu 
 
porozumienia na stolarkę okienną - 26 
 

6. Chrobrego 13 

naprawa instalacji burzowej w piwnicy 
 
Montaż balustrady przy zejściu do piwnicy na zewnątrz 
 
malowanie klatki schodowej 
 
wymiana centralki domofonowej 
 

                                                                                                                             Chrobrego 15 

wymiana naświetla na klatce schodowej 
 
porozumienia na stolarkę okienną - 23 
 

8. Dworcowa 16 
porozumienia na stolarkę okienną a/11, a/5 
 

9. Grodzka 8 

porozumienia na stolarkę okienną d/5, b/3 
 
wykonanie nowego instalacji odgromowej 
 



  
wykonanie systemu grzewczego na rynnie od strony wejść 
do budynku wraz z wymianą rur spustowych + inspektor 
 

10. K. Wielkiego 7 

montaż  klamer - drabinek do wyłazów na dach na ścianach 
nadbudówki i wyższej części  dachu - wyjście na dach kl. B 
 
porozumienia - wymiana stolarki okiennej a/4; c/16; a/8, 
b/5, b/1 
 

11. K. Wielkiego 11 

wykonanie systemu grzewczego w rynnie od strony wejść 
do klatek 
 
porozumienia - wymiana stolarki okiennej a/6 
 
Podnośnik 
 

12. K. Wielkiego 15 
wykonanie systemu grzewczego w rynnie od strony 
podwórka 
 

13. Klasztorna 1 

porozumienie na stolarkę okienną -25 
 

wymiana okna – wyjście na dach  
 

14. Klasztorna 3 
remont kominów- podwyższenie 
 

15. Kopernika 4 
wymiana stolarki okiennej -porozumienie                             
d/2, c/5, c/7,  b/1, e/2           
 

16. Kopernika 5 
wymiana stolarki okiennej - porozumienie                            
e/6, b/6, d/6, e/8, c/1, b/1, d/4                               
 

17. Kopernika 6 

remont balkonów 
 
wymiana stolarki okiennej - porozumienia  6B/10 
 

18. Kopernika 7 

wymiana stolarki okiennej - porozumienie                         
a/6, e/6, e/9, f/3, c/9, d/9, f/5, g/1, g/3, h/9, f/2, a/10, f/10, 
f/9, b/4, b/6, h/3,                                 
 

19. Kopernika 8 
wymiana stolarki okiennej - porozumienie 8c/3,   
 

 
 
 

  



20. Kopernika 9 

częściowa naprawa pokrycia dachu nad usługami 
 

porozumienia - wymiana stolarki 9a/6 
 

21. Krzywoustego 2 

porozumienia - wymiana stolarki okiennej a/4, c/6, c/10, 
a/5, b/5, c/12 
 
podnośnik 
 

22. Krzywoustego 3 

miejscowa naprawa pokrycia z folii 
 
porozumienia - wymiana stolarki okiennej -  20 
 

23. Krzywoustego 4 

malowanie klatek schodowych 
 
porozumienia - wymiana stolarki okiennej c/14, a/9, a/5, 
c/12 
 

24. Krzywoustego 5 

miejscowa naprawa pokrycia z folii 
 
wymiana naświetla i okna wyłazowego 
 

25. Krzywoustego 6 

malowanie klatek schodowych 
 
porozumienia - wymiana stolarki okiennej c/2, c/5, c/4,  
 

26. Krzywoustego 7 
wykonanie systemu grzewczego w rynnie od strony wejść 
do klatek 
 

27. Krzywoustego 9 

malowanie klatek schodowych 
 
porozumienia - wymiana stolarki okiennej b/9, c/10 
 

28. Krzywoustego 11 
porozumienia - wymiana stolarki okiennej a/8, e/14, c/11, 
a/3, c/10, c/5, b/14, d/11, b/7, a/13, b/11 
 

29. Kwiatowa 1 
porozumienia na wymianę stolarki okiennej -b/19,5,20 
 

30. Kwiatowa 3 

malowanie klatek schodowych, pomieszczeń piwnicznych 
wraz z kioskami 
 

wykonanie rynien na kioskach 
 



31. Łokietka 5 

porozumienia na stolarkę okienną a/9 
 

odglonienie elewacji (2 szczyty) 
 
remont schodów przy klatce A z częściową naprawą  rury 
kanalizacyjnej 
 

32. Limanowskiego 28 
porozumienia na wymianę stolarki okiennej - c/2, c/13 
 

33. Piłsudskiego 13 
roboty nieprzewidziane - środki gromadzone na remont 
dachu  
 

34. Piłsudskiego 39 

malowanie klatki schodowej 
 
miejscowa naprawa pokrycia dachu i inne nieprzewidziane 
 

35. Piłsudskiego 89 

miejscowa naprawa dachu 
 

naprawa instalacji kanalizacyjnej w piwnicy 
 

36. Piłsudskiego 92A, 
Środkowa 1, 3 

Wymiana stolarki okiennej w mieszkaniach -   Środkowa 
1/8 
 

Wykonanie izolacji poziomej w lokalach- przeniesiono           
z 2012r. 

37. Pocztowa 4 
malowanie klatek schodowych 
 

38. Pocztowa 6 wymiana pionów kanalizacyjnych w mieszkaniach 
 

39. Pocztowa 8 
rezerwa (środki gromadzone na odglonienie ściany 
wejściowej + inspektor) 
 

40. Portowa 1, 2 

Miejscowa naprawa folii na lukarnach 
 
Porozumienia - wymiana stolarki okiennej   2 b/11, 1 b/6, 2 
c/5, 1 b/11, 2 c/8, 2 a/8                               
 

Podnośnik 
 

41. Prusa 6-18 

docieplenie budynku 
 
wymiana stolarki okiennej - porozumienia                                 
10/3, 12/1, 16/2 



miejscowa naprawa drogi betonowej wewnętrznej i 
parkingu 
 

42. Prusa 7-11 -  

43. Reja 1 

porozumienia na stolarkę okienną b/3, c/9, c/2, c/4, b/1, 
a/14, d/9, b/7, c/12 
 
naprawa szczytu klatki D 
 

44. Reja 2 

porozumienia na stolarkę okienną b/5, a/14, b/13, a/6, a/1, 
b/6 
 

malowanie klatek schodowych i pomieszczeń piwnicznych 
 

45. Sienkiewicza 6 

remont loggii od strony ul. Piłsudskiego wraz ze 
wzmocnieniem barierek + inspektor 
 
porozumienia na stolarkę okienną 12, 56, 20, 39 
 

wymiana drzwi do długiego korytarza na 8 piętrze 
 

46. Słowackiego 1 

porozumienia na stolarkę okienną a/18, b/20, a/15, b/16, 
a/9, a/19, b/2, a/7, a/11 
 
malowanie klatek schodowych i pomieszczeń piwnicznych 
 

47. Słowackiego 3 

porozumienia na stolarkę okienną a/18, b/20, a/15, b/16, 
a/9, a/19, b/2, a/7, a/11 
 
malowanie klatek schodowych i pomieszczeń piwnicznych 
 

48. Słowackiego 17 

naprawa instalacji kanalizacyjnej(deszczówka) w piwnicy 
 
naprawa podejścia pod rurę spustową deszczową przy 
klatce B 
 

  
  

49 
Strażnicza 1 

miejscowa naprawa pokrycia z folii 
 
montaż lampy wysięgnikowej na szczycie budynku 
 
porozumienia - wymiana stolarki okiennej  - 18 
 

50. Strażnicza 2 
miejscowa naprawa pokrycia z folii 
 



wymiana rur spustowych 
 
porozumienia - wymiana stolarki okiennej  - 15 
 

51. Strażnicza 3 

porozumienia - wymiana stolarki okiennej -  6, 5 
 
remont /częściowy/ tablicy energetycznej 
 

52. Strażnicza 4 

miejscowa naprawa pokrycia z folii 
 
porozumienia - wymiana stolarki okiennej: 19 
 

53. Strażnicza 5 
porozumienia - wymiana stolarki okiennej:  19 
 

54. Struga 9-11 

rozebranie pomieszczenia kotłowni 
 

porozumienia na wymianę stol. okiennej -  9/30, 11/35, 
11/24, 11/2, 9/15 
 

55. Sucharskiego 3 
remont balkonów bez docieplenia             
 

56. Szewska 3 
porozumienia na stolarkę okienną 48 
 

57. Szewska 4 

porozumienia na stolarkę okienną 41, 6, 2, 65, 21, 56, 32, 
43 
 
Remont zsypów na zewnątrz (posadzki, drzwi, dojazd, 
docieplenie, poręcz ) 
 

58. Szewska 6 
porozumienia na stolarkę okienną 66, 17, 62, 47 
 

59. Szewska 8 
porozumienia na stolarkę okienną 52, 58, 57, 20 
 

60. Szewska 10 
porozumienia na stolarkę okienną 40, 37, 30 
 

61. Wita Stwosza 2 

remont wejść do budynku 
 
wymiana okna wyłazowego na dach  
 
wymiana stolarki okiennej w mieszkaniach -  12,5 
 

62. Wojska Polskiego 
55 

remont balkonów bez docieplenia                                      
 



uszczelnienia złącz płyt 
 
porozumienia - wymiana stolarki                                       
a/2, e/1, a/7, c/7, b/1, e/8 
 

63. Wojska Polskiego 
79-83 

podnośnik 
 
środki gromadzone na remont pasa nadrynnowego oraz 
montaż systemu grzewczego w rynnie od strony wejść do 
budynku i inne nieprzewidziane 
 

64. Złotników 7 

porozumienia na stolarkę okienną a/10 
 
wymiana pionów kanalizacyjnych w mieszkaniach 
 
wymiana pionów z.w. w mieszkaniach 
 
wykonanie opaski od strony wejść do budynku 
 

65. Złotników 5 

remont drzwiczek szachtów instalacyjnych na klatkach 
schodowych 
 
wykonanie opaski od strony wejść do budynku 
 

66. Złotników 3 

porozumienia na stolarkę okienną a/3 
 
malowanie klatek schodowych i pomieszczeń piwnicznych 
 
remont drzwiczek szachtów instalacyjnych na klatkach 
schodowych 
 
wykonanie opaski od strony wejść do budynku 
 

  Żeromskiego 1 

uszczelnienie styków płyt 
wymiana stolarki okiennej - porozumienia                                  
e/5, b/7, f/9, f/3, e/4, c/9, a/9, e/10, 
 
remont dojść i schodów do kl. E i F 
 

68. Żeromskiego 2 
docieplenie budynku 
 

69. Żeromskiego 3 

miejscowa naprawa pokrycia dachu 3a, b, c 
 
uszczelnienie styków płyt 
 
remont chodnika 
 



70. Żeromskiego 4 

uszczelnienie styków płyt 
 
docieplenie ścian szczytowych budynku 
 

71. Żeromskiego 6 

wymiana ślusarki w usługach 
 
uszczelnienia styków płyt 
 
wymiana stolarki okiennej - porozumienia                              
6g/9, 6b/3                                                                  
 
docieplenie ścian szczytowych 
 

72. Żeromskiego 8 

porozumienia - wymiana stolarki 8A/9 przeniesione               
z 2012r. 
 
miejscowa naprawa pokrycia dachu  
 

    
 Sporządził:  
 Eliza Wójtowicz  

 


