
stan na 31.12.2010 rok
budynek rodzaj robót kwota zaplanowana kwota wykonana

1 2 3 4

wynajem podnośnika samochodowego

szkody ubezpieczeniowe

ogłoszenia na ocieplenie ściany 

zakup zamków do skrzynek EURO

zakup półokrąglaków na place zabaw

wynajem podnośnika samochodowego

Szkody ubezpieczeniowe

zakup zamków do skrzynek EURO

zakup półokrąglaków na place zabaw

wynajem podnośnika samochodowego

Szkody ubezpieczeniowe

malowanie klatek schodowych

zakup zamków do skrzynek EURO

zmiana zamknięcia altanki śmietnikowej

zakup półokrąglaków na place zabaw

wynajem podnośnika samochodowego

naprawa balustrady na balkonie w mieszkaniu D/5

Szkody ubezpieczeniowe

zakup zamków do skrzynek EURO

zakup półokrąglaków na place zabaw

wynajem podnośnika samochodowego

Szkody ubezpieczeniowe

malowanie klatek schodowych

remont loggi klatka A i B numery nieparzyste

rozbiórka piaskownicy

zmiana zamknięcia altanki śmietnikowej

zakup zamków do skrzynek EURO

zakup półokrąglaków na place zabaw

wynajem podnośnika samochodowego

ROZLICZENIE REMONTÓW ZA 2010 ROK NA OSIEDLU PYRZYCKIM

K. Wierzyńskiego 1 59 549,46 zł           1 743,15 zł        

K. Wierzyńskiego 2 57 986,77 zł           60 886,93 zł      

K. Wierzyńskiego 3 46 820,40 zł           3 864,02 zł        

K. Wierzyńskiego 4 47 245,50 zł           2 560,91 zł        

K. Wierzyńskiego 6 48 454,61 zł           44 133,10 zł      



budynek rodzaj robót kwota zaplanowana kwota wykonana

1 2 3 4

szkody ubezpieczeniowe

remont loggi klatka A i B numery nieparzyste

zakup zamków do skrzynek EURO

zmiana zamknięcia altanki śmietnikowej

zakup półokrąglaków na place zabaw

 wynajem podnośnika samochodowego

odnowienie powłok malarskich deskowania (kresnówki) lukarn w połaci dachowej 

Szkody ubezpieczeniowe

projekt na zadaszenie otwartych balkonów na ostatniej kondygnacji

zadaszenie balkonów na ostatniej kondygnacji  

zamki do skrzynek EURO

półokrąglaki

 wynajem podnośnika samochodowego

odnowienie powłok malarskich deskowania (kresnówki) lukarn w połaci dachowej 

Projekt na zadaszenie otwartych balkonów

Szkody ubezpieczeniowe

remont balkonów na ostatniej kondygnacji wraz z zadaszeniem 

remont balkonów i ściany okiennej klatka A

malowanie klatek schodowych 

praktyka uczni

zmiana zamknięcia altanki śmietnikowej

zamki do skrzynek euro

półokrąglaki

wynajem podnośnika samochodowego

odnowienie powłok malarskich deskowania (kresnówki) lukarn w połaci dachowej 

Projekt na zadaszenie otwartych balkonów

Szkody ubezpieczeniowe

zadaszenie balkonów na ostatniej kondygnacji 

zamki do skrzynek euro

półokrąglaki

wynajem podnośnika samochodowego

Szkody ubezpieczeniowe

L. Kruczkowskiego 2 44 111,79 zł           45 561,35 zł      

J. Lechonia 1           103 099,79 zł          5 018,90 zł 

J. Lechonia 2             71 081,18 zł          9 739,97 zł 

J. Lechonia 3             61 988,09 zł          3 008,71 zł 



budynek rodzaj robót kwota zaplanowana kwota wykonana

1 2 3 4

remont balkonów  ( klatka A, B, C)

zamki do skrzynek euro

pólokrąglaki

wynajem podnośnika samochodowego

odnowienie powłok malarskich deskowania (kresnówki) lukarn w połaci dachowej 

Szkody ubezpieczeniowe

remont balkonów klatka A

zamki do skrzynek euro

półokrąglaki

wynajem podnośnika samochodowego

odnowienie powłok malarskich deskowania (kresnówki) lukarn w połaci dachowej 

Remont balkonów polegający na wymianie izolacji przeciwwodnej wraz z remontem  

ściany okiennej  (klatka A)

Szkody ubezpieczeniowe

Projekt na zadaszenie otwartych balkonów

remont balkonów na ostatniej kondygnacji wraz z zadaszeniem 

zamki do skrzynek euro

półokrąglaki

 wynajem podnośnika samochodowego

Szkody ubezpieczeniowe

Odglonienie ściany szczytowej

remont loggi  (klatka B)

zamki do skrzynek euro

półokrąglaki

wynajem podnośnika samochodowego

odnowienie powłok malarskich deskowania (kresnówki) lukarn w połaci dachowej 

Szkody ubezpieczeniowe

zamki do skrzynek euro

pólokrąglaki

wynajem podnośnika samochodowego

odnowienie powłok malarskich deskowania (kresnówki) lukarn w połaci dachowej 

Szkody ubezpieczeniowe

J. Lechonia 4             85 770,36 zł        85 184,05 zł 

J. Lechonia 5             44 810,28 zł        29 786,07 zł 

J. Lechonia 7             76 761,02 zł          3 852,29 zł 

J. Lechonia 9             42 940,63 zł        35 325,88 zł 

A. Krajowej 3             54 041,96 zł          2 372,14 zł 



budynek rodzaj robót kwota zaplanowana kwota wykonana

1 2 3 4

remont loggi  (klatka A )

remont loggi  (klatka B,C )

zamki do skrzynek euro

półokrąglaki

wynajem podnośnika samochodowego

Szkody ubezpieczeniowe

remont loggi (klatka C,B)

zamki do skrzynek euro

pólokrąglaki

wynajem podnośnika samochodowego

odnowienie powłok malarskich deskowania (kresnówki) lukarn w połaci dachowej 

Szkody ubezpieczeniowe

remont loggi  (klatka A,B)

rozbiórka piaskownicy

półokrąglaki

zmiana zamknięcia altanki śmietnikowej

zamki do skrzynek euro

remont uskoku ściany 

wynajem podnośnika samochodowego

Szkody ubezpieczeniowe

odnowienie powłok malarskich deskowania (kresnówki) lukarn w połaci dachowej 

zmiana zamknięcia altanki śmietnikowej

zamki do skrzynek euro

półokrąglaki

wynajem podnośnika samochodowego

odnowienie powłok malarskich deskowania (kresnówki) lukarn w połaci dachowej 

Projekt na zadaszenie otwartych balkonów

remont balkonów na ostatniej kondygnacji wraz z remontem ścian lukarn i zadaszeniem 

A. Krajowej 5             97 052,92 zł          4 800,06 zł 

A. Krajowej 7             65 295,52 zł             972,06 zł 

A. Krajowej 9             86 854,59 zł        73 285,32 zł 

A. Krajowej 11             36 616,34 zł          1 982,45 zł 

Gen. Kleeberga 2             32 664,71 zł          1 963,81 zł 



budynek rodzaj robót kwota zaplanowana kwota wykonana

1 2 3 4

Szkody ubezpieczeniowe

zamki do skrzynek euro

półokrąglaki

 wynajem podnośnika samochodowego

odnowienie powłok malarskich deskowania (kresnówki) lukarn w połaci dachowej 

Szkody ubezpieczeniowe

zamki do skrzynek euro

pólokrąglaki

wynajem podnośnika samochodowego

Projekt na zadaszenie otwartych balkonów

docieplenie ścian lukarn z zadaszeniem 

remont balkonów i ściany okiennej  (klatka A,B )

odnowienie powłok malarskich deskowania (kresnówki) lukarn w połaci dachowej 

pokrowiec na piaskownicę

Szkody ubezpieczeniowe

zamki do skrzynek euro

półokrąglaki

wynajem podnośnika samochodowego

Projekt na zadaszenie otwartych balkonów

remont balkonów na ostatniej kondygnacji wraz remontem ścian lukarn i zadaszeniem

Szkody ubezpieczeniowe

remont balkonów i ściany okiennej  (klatka F i E )

zamki do skrzynek euro

rozbiórka piaskownicy

półokrąglaki

wynajem podnośnika samochodowego

Szkody ubezpieczeniowe

naprawa zewnętrznych ścian lukarn 

zamki do skrzynek euro

rezbiórka piaskownicy

5-go Marca 1             31 651,56 zł          1 701,22 zł 

Rtm. W. Pileckiego 1             92 050,23 zł          4 636,23 zł 

Rtm. W. Pileckiego 3           109 349,42 zł        58 906,25 zł 

Powst. Warszawy 3             51 692,46 zł        48 598,01 zł 



budynek rodzaj robót kwota zaplanowana kwota wykonana

1 2 3 4

półokrąglaki

wynajem podnośnika samochodowego

Szkody ubezpieczeniowe

odnowienie powłok malarskich deskowania (kresnówki) lukarn w połaci dachowej 

zamki do skrzynek euro

półokrąglaki

wynajem podnośnika samochodowego

opracowanie PT na  wzmocnienie połaci dachowej od strony strychu.

Szkody ubezpieczeniowe

wzmocnienie połaci dachowej

zamki do skrzynek euro

półokrąglaki

wynajem podnośnika samochodowego

Szkody ubezpieczeniowe

zamki do skrzynek euro

półokrąglaki

1 591 958,36 zł      536 175,42 zł    
sporządziła: Joanna Dobroć-Stępińska

Powst. Warszawy 4             52 149,22 zł          2 491,28 zł 

ogółem:

Powst. Warszawy 6             59 294,90 zł          3 031,48 zł 

Mjr. Hubala 2             32 624,65 zł             769,78 zł 


