
PLAN REMONTÓW OSIEDLA STARE MIASTO NA ROK 2014  

 

Lp Adres nieruchomości Planowane  remonty 

1. Chrobrego 3 

Remont lukarn od str. ul. Żydowskiej 

Oświetlenie na szczycie budynku- lampa wysięgnikowa         
od str. garaży 

2. Chrobrego 5 
Remont lukarn od str. budynku nr 3 
 

3. Chrobrego 7 

Malowanie klatki schodowej 

Czyszczenie pionów kanalizacyjnych 

Czyszczenie poziomów kanalizacyjnych 

4. Chrobrego 9 

Docieplenie gzymsu wraz z wymianą rynien i rur 
spustowych ( wyciągnięcie rur spustowych z warstwy 
docieplenia ) 
 

5. Chrobrego 11 

Remont wejścia do budynku 

Wymiana rur spustowych wraz z wyciągnięciem ich                 
z warstwy docieplenia 
Roboty nieprzewidziane- środki gromadzone ba wykonanie 
prac zleconych przez PINB 

6. Chrobrego 13 
Docieplenie gzymsu wraz z wymianą rynien i rur 
spustowych ( wyciągnięcie rur spustowych z warstwy 
docieplenia ) 

7. Chrobrego 15 
Remont pokrycia dachowego wraz z wymianą rynien i rur 
spustowych 
 

8. Klasztorna 3 
Docieplenie gzymsu wraz z wymianą rynien i rur 
spustowych ( wyciągnięcie rur spustowych z warstwy 
docieplenia ) 

9. Klasztorna 3 
Docieplenie gzymsu wraz z wymianą rynien i rur 
spustowych ( wyciągnięcie rur spustowych z warstwy 
docieplenia ) 

10. Kwiatowa 1 
Utwardzenie terenu przed wejściem do klatek                       
( powiększenie miejsc parkingowych ) 
 

   

 
 



 

 

11. Limanowskiego 28 

Izolacja fundamentów1) -  ściana szczytowa 

Porozumienia na wymianę stolarki okiennej, mieszkania: 
B8 

12. Struga 9 -11 Roboty nieprzewidziane. 

13. Piłsudskiego 92A, 
Środkowa  1 - 3 

Remont wejść do lokali użytkowych 

Remont balkonów Piłsudskiego 92A 

Porozumienia na wymianę stolarki okiennej                                 
w mieszkaniach: 92A/12, 1/6, 3/1 

14. Piłsudskiego 13 
Remont pokrycia dachowego – wymiana dachówki 
 

15. Piłsudskiego 89 Remont pokrycia dachowego 

16. Słowackiego 17 Miejscowa naprawa pokrycia dachowego 
  

17. W. Stwosza 2 
Docieplenie gzymsu wraz z wymianą rynien i rur 
spustowych ( wyciągnięcie rur spustowych z warstwy 
docieplenia ) 

18. Grodzka 8 

Wykonanie projektu na montaż daszków nad balkonami na 
ostatnich kondygnacjach 
 
Montaż daszków nad balkonami na ostatnich 
kondygnacjach 

19. Dworcowa 16 
Wymiana instalacji elektrycznej od WLZ do zabezpieczeń 
mieszkaniach wraz z wymianą zabezpieczenia w 
mieszkaniach typu „s” w klatce A 

20. Kwiatowa 3 

Porozumienia za wymianę stolarki okiennej                                     
w mieszkaniach: a/7 

Mycie ściany szczytowej od str. Kwiatowej 1 

21. Łokietka 5 

Porozumienia za wymianę stolarki okiennej                                        
w mieszkaniach: a/5, a/10 
 

Odglonienie elewacji – ściana wejściowa 

 
 
 
 
 
 



 

 

 

22. Pocztowa 4 
Środki gromadzone na modernizację zimnej wody                                   
i kanalizacji 

23. Pocztowa 6 
Porozumienia za wymianę stolarki okiennej                                    
w mieszkaniach: a/5 

24. Pocztowa 8 

Porozumienia za wymianę stolarki okiennej                                    
w mieszkaniach: a/3, b/9 

Odglonienie ściany wejściowej i ściany szczytowej os str. 
ulicy 

25. Reja 1 

Porozumienia za wymianę stolarki okiennej                                    
w mieszkaniach: b/11 

Malowanie klatek schodowych 

26. Reja 2 Remont chodników 

27. 
Słowackiego 1 

Porozumienia za wymianę stolarki okiennej                                    
w mieszkaniach: b/8, b/15 

 Wymiana pokrycia dachowego 

28. Słowackiego 3 

Porozumienia za wymianę stolarki okiennej                                  
w mieszkaniach: b/14, b/16 

Wymiana pokrycia dachowego 

29. Sienkiewicza 6 Remont hydroforni 

30. Szewska 3 

Porozumienia za wymianę stolarki okiennej                                    
w mieszkaniach: 5, 9, 13, 10 

Przebudowa instalacji wodociągowej i przeciwpożarowej 

31. Szewska 4 

Porozumienia za wymianę stolarki okiennej                                    
w mieszkaniach: 9, 26, 40, 47, 52, 56 

Przebudowa instalacji wodociągowej i przeciwpożarowej 

   

 
 
 
 



32. Szewska 6 

Porozumienia za wymianę stolarki okiennej                                    
w mieszkaniach: 67 

Wymiana drzwi do długich korytarzy od parteru do X 
piętra 

Wykonanie instalacji oddymiania 

Środki gromadzone na malowanie klatki schodowej 

33. Szewska 8 

Porozumienia za wymianę stolarki okiennej                                    
w mieszkaniach: 2, 3, 12, 14, 23, 55 

Przebudowa instalacji wodociągowej i przeciwpożarowej 

34. Szewska 10 Przebudowa instalacji wodociągowej i przeciwpożarowej 

  

35. Złotników 3 
Wymiana centralek domofonowych 

Montaż zaworów podpionowych  

36. 
Złotników 5 

Porozumienia za wymianę stolarki okiennej                                    
w mieszkaniach: a/4, a/8 

Wymiana centralki domofonowej 

 Montaż zaworów podpionowych 

37. Złotników 7 Wymiana centralek domofonowych 

38. Strażnicza 5 

Docieplenie stropu piwnic/ bez garaży / 

Zamontowanie rączki do otwierania okien w naświetlu 

Częściowy remont tablicy administracyjnej 

39. Strażnicza 4 

Zamontowanie rączki do otwierania okien w naświetlu 

Częściowy remont tablicy administracyjnej 

Remont pokrycia dachowego 

 
 
 
 
 
 
 
 



40. Strażnicza 3 

Porozumienia za wymianę stolarki okiennej                                    
w mieszkaniach: 13, 20 

Zamontowanie rączki do otwierania okien na naświetlu 

Malowanie klatki schodowej 

41. Strażnicza 2 

Remont pokrycia dachowego 

Zamontowanie rączki do otwierania okien na naświetlu 

Częściowy remont tablicy administracyjnej 

Wymiana okienka piwnicznego- dolny poziom piwnic 

  

42. Strażnicza 1 
Remont pokrycia dachowego 

Częściowy remont tablicy administracyjnej 

43. 
Portowa 1- 2 

Remont pokrycia dachowego lukarn od str. podwórka 

Podnośnik 

 
Środki gromadzone na malowanie klatek schodowych oraz 
docieplenie stropu strychu nad mieszkaniami 

44. Krzywoustego 11 

Wymiana okna w pralni w klatce C 

Usunięcie glonów na ścianie północnej z uskokiem 

45. Krzywoustego 9 

Montaż systemu grzewczego 

Porozumienia za wymianę stolarki okiennej                                    
w mieszkaniach: a/12, b/11 

46. Krzywoustego 7 
Porozumienia za wymianę stolarki okiennej                                    
w mieszkaniach: a/8 

47. Krzywoustego 6 
Remont wejścia do budynku – obłożenie klinkierem 

Porozumienia za wymianę stolarki okiennej                                    
w mieszkaniach: a/7, c/7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 

48. Krzywoustego 5 
Remont pokrycia dachowego 

Częściowy remont tablicy administracyjnej 

49. Krzywoustego 4 Remont cokołu oraz wejść wraz z dociepleniem i wymianą 
okienek piwnicznych 

  

50. Krzywoustego 3 
Remont pokrycia dachowego 

Częściowy remont tablicy administracyjnej 

51. 
Krzywoustego 2 

Remont wejścia do budynku – obłożenie klinkierem 

Podnośnik 

 
Porozumienia za wymianę stolarki okiennej                                    
w mieszkaniach: c/9 

52. K. Wielkiego 15 

Porozumienia za wymianę stolarki okiennej                                    
w mieszkaniach: a/6, d/14 

Docieplenie stropu strychu nad mieszkaniami 

53. K. Wielkiego 11 

Wymiana rynny, pasa nadrynnowego wraz z dociepleniem 

podnośnik 

54. 
K. Wielkiego 7 

Porozumienia za wymianę stolarki okiennej                                    
w mieszkaniach: a/5, a/6 
Wymiana pokrycia dachowego na łączniku (1/2 od                         
str. podwórka ) 

Wymiana okien wyłazowych 

 Malowanie klatek schodowych 

  Środki gromadzone na wymianę naświetli 

55. Żeromskiego 8 Remont pokrycia dachowego 

56. Żeromskiego 6 
Porozumienia za wymianę stolarki okiennej                                    
w mieszkaniach: c/1, d/5, g/2 

57 Żeromskiego 4 
Docieplenie ścian osłonowych budynku 

Porozumienia za wymianę stolarki okiennej                                    
w mieszkaniach: a/7, a/11, a/14, b/1, b/15 

 



58. Żeromskiego 3 

Projekt na docieplenie budynku wraz z robotami 
towarzyszącymi u uzyskaniem pozwolenia na budowę 

Docieplenie ścian szczytowych i ryzalitów ( uskoków ) 

  Uszczelnienie styków płyt 

  Remont pokrycia dachowego 

59. Żeromskiego 2 Roboty nieprzewidziane 

  

60. Żeromskiego 1 

Projekt na docieplenie budynku wraz z robotami 
towarzyszącymi u uzyskaniem pozwolenia na budowę 

Docieplenie ścian szczytowych i ryzalitów ( uskoków ) 

Uszczelnienie styków płyt 

Remont chodnika 

61. 
W.Polskiego 79- 83 

Remont pasa nadrynnowego od str. wejścia do budynku 

Podnośnik 

 
Montaż systemu grzewczego w rynnie od strony wejść do 
budynku 

62. W. Polskiego 55 

Projekt na docieplenie budynku wraz z robotami 
towarzyszącymi u uzyskaniem pozwolenia na budowę 

Uszczelnienie styków płyt 

Porozumienia za wymianę stolarki okiennej                                    
w mieszkaniach: e/3, d/6, b/8, b/7, d/1, a/4, b/7 

Środki gromadzone na docieplenie budynku 

63. Sucharskiego 3 Remont balkonów bez docieplenia 

64. 
 
 
 

Prusa 7-11 Malowanie klatek schodowych 

 
Porozumienia za wymianę stolarki okiennej                                    
w mieszkaniach: 11/3 

65. Prusa 6 -18 
Porozumienia za wymianę stolarki okiennej                                    
w mieszkaniach: 10/7 

66. Piłsudskiego 39 Porozumienia za wymianę stolarki okiennej                                    
w mieszkaniach: 39/4   

  Miejscowa naprawa pokrycia dachowego 

67. Kopernika 9 

Porozumienia za wymianę stolarki okiennej                                    
w mieszkaniach: a/6 

Środki gromadzone na remont balkonów 



 
 
 
 
 
 
 
 
Sporządził: 
Eliza Wójtowicz 
 
 
 

68. Kopernika 8 

Remont balkonów 

Porozumienia za wymianę stolarki okiennej                                    
w mieszkaniach: f/9 

Środki gromadzone na remont balkonów 

69. Kopernika 7 

Remont balkonów 

Porozumienia za wymianę stolarki okiennej                                    
w mieszkaniach: i/3, e/10, h/7 

Wymiana centralek domofonowych 

70. Kopernika 6 

Porozumienia za wymianę stolarki okiennej                                    
w mieszkaniach: b/8, b/9, c/6, f/3, d/1 

Środki gromadzone na remont balkonów 

71. Kopernika 5 Remont loggii 

72. Kopernika 4 Remont loggii 

 


