
Realizacja planu remontów Osiedla Kluczewo Lotnisko na 31.12.2017 r.

Lp Adres nieruchomości Planowane  remonty Koszt robót remontowych

remont nawierzchni chodnika

wymiana wodomierzy

wymiana stolarki okiennej (porozumienia)

czyszczenie kominów 

remont kotłowni

razem 9 153,41

remont dachu  budynku sklepu

remont dachu/ podniesienie komina 

wymiana wodomierzy

remont pieszo jezdni

czyszczenie kominów

remont kotłowni

razem 21 743,40

wymiana stolarki okiennej (porozumienia)

remont balkonów kl 7,9,11,13,15

wymiana wodomierzy

czyszczenie kominów

remont kotłowni

razem 92 044,85

wymiana stolarki okiennej (porozumienia)

montaż płotków przeciwśniegowych 

wymiana wodomierzy

izolacja ścian fundamentowych 

czyszczenie kominów 

remont kotłowni

razem 19 697,79

wymiana stolarki okiennej (porozumienia)

usunięcie mikroorganizmów z elewacji

wymiana wodomierzy

docieplenie gzymsu nad garażem 

czyszczenie kominów 

remont kotłowni

razem 34 576,29

wymiana stolarki okiennej (porozumienia)

wymiana wodomierzy

czyszczenie kominów

remont kotłowni

razem 9 152,08

1

Rogalskiego 1-3-5

Drzewieckiego 2-4-6

3

Tańskiego 7-15

4

Rogalskiego 7

5

Witoszyńskiego 4-6-8

6

Skarżyńskiego 13-15



wymiana stolarki okiennej (porozumienia)

wymiana wodomierzy

remont kotłowni

czyszczenie kominów

ogłoszenie - remont balkonów

razem 24 506,54

wymiana stolarki okiennej (porozumienia)

naprawa balkonów, kl14

wymiana wodomierzy 

remont kotłowni 

ogłoszenie - remont balkonów

czyszczenie kominów

razem 22 278,14

wymiana stolarki okiennej (porozumienia)

wymiana wodomierzy

podniesienie komina

czyszczenie kominów

remont kotłowni 

razem 11 341,88

wymiana wodomierzy

czyszczenie kominów

remont kotłowni 

razem 5 598,54

wymiana stolarki okiennej (porozumienia)

wymiana wodomierzy

montaż centralek domofonowych 

czyszczenie kominów 

remont kotłownt

razem 9 499,04

wymiana stolarki okiennej (porozumienia)

wymiana wodomierzy

malowanie klatki schodowej 

czyszczenie kominów 

razem 8 486,82

wymiana wodomierzy

malowanie klatki schodowej 

czyszczenie kominów 

razem 4 774,86

montaz płotków przeciwśniegowych 

wymiana stolarki okiennej (porozumienia)

wymiana wodomierzy

malowanie klatki schodowej 

7

Rogalskiego 9-17

8

Witoszyńskiego 10-16

9

Skarżyńskiego 1,3

10

Skarżyńskiego 5-7

11

Skarżyńskiego 9,11

12

Drzewieckiego 5

13

Witoszyńskiego 3

14

Drzewieckiego 1



czyszczenie kominów 

razem 13 964,11

wymiana wodomierzy

wymiana stolarki okiennej (porozumienia)

czyszczenie kominów 

razem 7 926,64

wymiana wodomierzy

wymiana stolarki okiennej (porozumienia)

czyszczenie kominów 

razem 5 871,75

300 616,14

Sporządziła:                                                 

Jadwiga Kokosińska

300 616,14 zł                                  

Ogółem:

14

Drzewieckiego 1

15

Drzewieckiego 3

16

Witoszyńskiego 5


