
 WYKONANIE  REMONTÓW OSIEDLA STARE MIASTO ZA ROK 2011

Lp Adres nieruchomości Planowane  remonty Realizacja

1. Chrobrego 3

remont lukarn - od strony ul. Żydowskiej do realizacji w 2012r.

stolarka okienna - porozumienia c/3 wykonano 08.2011

wykonano sierpień 2011

2. Chrobrego 5

remont chodnika-przed budynkiem wykonano sierpień 2011

wykonano sierpień 2011

3. Chrobrego 7

remont chodnika między Chrobrego 7 W.Stwosza 2 do realizacji

wykonano sierpień 2011

4. Chrobrego 9 remont inst.z.w. wykonano sierpień 2011

5. Chrobrego 11 stolarka okienna - porozumienia 24,27,19,17,26,6 wykonano

6. Chrobrego 13

modernizacja z.w. wykonano sierpień 2011

remont wejścia do budynku do realizacji

wymiana okien w suszarni do realizacji

7. Chrobrego 15
remont kominów do realizacji

remont pokrycia dachu wg. potrzeb

8. Dworcowa 16 naprawa pokrycia dachu wykonano kwiecień 2011

9. Grodzka 8

modernizacja instalacji zimnej wody wykonano grudzień 2011

w trakcie realizacji

mont. termoz. na klatkach wykonano

do realizacji

10. K. Wielkiego 7
modernizacja instalacji zw wykonano styczeń 2011

miejscowa naprawa pokrycia z folii wg. potrzeb

11. K. Wielkiego 11
remont chodników do realizacji

malowanie klatek schodowych wykonano styczeń 2011

12. K. Wielkiego 15
wymiana rynny i pasa podrynnowego (od podwórka) w realizacji

w realizacji

zamnknięcie i zadaszenie altany smietnikowej przy                
     ul. Wita Stwosza 

zamnknięcie i zadaszenie altany smietnikowej przy                
     ul. Wita Stwosza 

zamnknięcie i zadaszenie altany smietnikowej przy                
     ul. Wita Stwosza 

wymiana rur spustowych wraz z wykonaniem rewizji od 
strony wejśc do budynku

Wymiana stolarki okiennej w mieszkaniach - porozumienia 
d/2

Wymiana stolarki okiennej w mieszkaniach - porozumienia 
a/9, b/13



13. Klasztorna 1

malowanie klatki schodowej - uczniowie wykonano 06 2011

remont schodów wejściowych

montaż termozaworów w pom ogólnego użytku wykonano

14. Klasztorna 3

malowanie klatki schodowej - uczniowie wykonano 06 2011

remont chodnikow dojścia do budynków

15. Kopernika 4  modernizacja z.w. ( etap I - 35 mieszkań ) wykonano grudzień 2011

16. Kopernika 5
 modernizacja z.w. ( etap I - 40 mieszkań ) wykonano listopad 2011

wykonano

17. Kopernika 6
modernizacja instalacji z.w. i kan. wykonano październik 2011

wykonano

18. Kopernika 7  modernizacja z.w. ( etap I- 45 mieszkań ) wykonano grudzień 2011

19. Kopernika 8
 modernizacja z.w. wykonano listopad 2011

wykonano

20. Kopernika 9

częściowa naprawa pokrycia dachu nad uslugami wykonano

wykonano

montaż daszku na kominie wykonano

21. Krzywoustego 2
malowanie klatek schodowych -  uczniowie wykonano

wymiana drzwi wraz z naświetlem, wykonano

22. Krzywoustego 3
modernizacja instalacji zw wykonano lipiec 2011

miejscowa naprawa pokrycia z folii wg. potrzeb

23. Krzywoustego 4
wymiana rur spustowych od ulicy w realizacji

w trakcie realizacji

24. Krzywoustego 5

modernizacja instalacji zw odebrano 08.04.2011

naprawa pokrycia z folii przy kominach wykonano

wykonano

wymiana okna w piwnicy wykonano

25. Krzywoustego 6
modernizacja .z.w. wykonano styczeń 2011

wymiana rynny od ulicy w realizacji

26. Krzywoustego 7
docieplenie cokołu i obłożenie klinkierem do realizacji 2012r.

w trakcie realizacji

przetarg ogłoszony 
trzykrotnie, nierostrzygnięty

przetarg ogłoszony 
trzykrotnie, nierostrzygnięty

wymiana stolarki okiennej w mieszkaniach - porozumienia 
b/8 

wymiana stolarki okiennej w mieszkaniach - porozumienia 
b/7 

wymiana stolarki okiennej w mieszkaniach - porozumienia 
b/6, a/10

wymiana stolarki okiennej w mieszkaniach - porozumienia 
c/2

wymiana stolarki okiennej w mieszkaniach - porozumienia 
c/4; c/5; c/2; c/3; 

wymiana stolarki okiennej w mieszkaniach - porozumienia 
14 

wymiana stolarki okiennej w mieszkaniach - porozumienia 
c/12, b/12



27. Krzywoustego 9
modernizacja z.w. wykonano styczeń 2011

wykonano

28. Krzywoustego 11
miejscowa naprawa pokrycia z folii wg. potrzeb

wykonano

29. Kwiatowa 1

montaż temozaworów na kl.schodowych wykonano

montaż termozaworów w pom ogólnego użytku wykonano

naprawa murka przed lok. usł. do realizacji

remont instalacji elektrycznej do realizacji

wymiana okien w nadbudówce wykonano grudzień 2011

remont dzwigów - malowanie drzwi szybowch do realizacji

wymiana gumowych chwytaczy wykonano

modernizacja hydrofornii wykonano

30. Kwiatowa 3

wymiana wyłazu dachowego wykonano

docieplenie stropodachu wykonano październik 2011

ogrodzenie ogródków do realizacji

mont. termoz. na klatkach wykonano

w realizacji

31. Łokietka 5

miejscowa naprawa dachu (folia - dachówka) wg potrzeb

remont drzwiczek szachtów instalacyjnych wykonano

remont schodów (barierka) przy klatce A do realizacji

32. Limanowskiego 28
remont inst.z.w. wykonano grudzień 2011

remont inst. elektr.(tablica adm. Instalacja w piwnicy) do realizacji

33. Piłsudskiego 13 naprawa pokrycia dachowego -od strony ul.Piłs. wykonano grudzień 2011

34. Piłsudskiego 39
modernizacja z.w wykonano listopad 2011

miejscowa naprawa pokrycia dachu wg. potrzeb

35. Piłsudskiego 89 remont wejscia do bud.+schody do realizacji

36.

wykonanie izolacji ścian fundamentowych do realizacji

zasilanie dwóch lamp jarzeniowych wykonano

montaż dwóch nasad kominowych wykonano styczeń 2011

37. Pocztowa 4

przemurowanie komimów w realizacji

mont. termoz. na klatkach wykonano 

wymiana stolarki okiennej w mieszkaniach - porozumienia 
c/2, a/6, c/12, a/3

wymiana stolarki okiennej w mieszkaniach - porozumienia:  
b/3, d/2

wymiana stolarki okiennej w mieszkaniach - porozumienia:  
e/3, b/8, e/1

Piłsudskiego 92A, 
Środkowa 1, 3



37. Pocztowa 4

wymiana poziomów z.w. w piwnicy wykonano

38. Pocztowa 6

przemurowanie komimów w realizacji

docieplenie stropodachu wykonano

w realizacji

39. Pocztowa 8
modernizacja zw wykonano styczeń 2011

miejscowa naprawa pokrycia dachu wg. potrzeb

40. Portowa 1, 2

docieplenie szczytu 1B wykonano

Miejscowa naprawa pokrycia z folii wg. potrzeb

wykonano

Wykonanie wewnętrznej izolacji w piwnicy 1 a/7 wykonano

41. Prusa 6-18 w realizacji

42. Prusa 7-11
w realizacji

środki gromadzone na docieplenie do realizacji

43. Reja 1

wymiana wyłazu dachowego
wykonano 04.2011

naprawa pokrycia dachu

dokumentacja zagospodarowania terenu do realizacji w 2012r.

44. Reja 2
dokumentacja zagospodarowania terenu do realizacji w 2012r.

naprawa pokrycia dachu wykonano 04.2011

45. Sienkiewicza 6

docieplenie stropów nad piwnicą do realizacji

miejscowa naprawa dachu wg. potrzeb

mont. termoz. na klatkach wykonano

wymiana tablicy domofonowej wykonano

w realizacji

46. Słowackiego 1
dokumentacja zagospodarowania terenu do realizacji w 2012r.

do realizacji

47. Słowackiego 3

dokumentacja zagospodarowania terenu do realizacji w 2012r.

remont pokrycia dachu wg. potrzeb

do realizacji

48. Słowackiego 17

Montaż termozaworów na kl.schodowych wykonano

Montaż termozaworów w pom.ogólnego użytku wykonano

Naprawa dachu przy lukarnach do realizacji

wymiana stolarki okiennej w mieszkaniach - porozumienia:  
a/8

wymiana stolarki okiennej w mieszkaniach - porozumienia:  
a/6, a/12, b/1

Wymiana stolarki okiennej w mieszkaniach - porozumienia:  
14/2,16/1,6/8,14/10,12/6,16/9
Wymiana stolarki okiennej w mieszkaniach - porozumienia:  
9/4, 7/9, 

Wymiana stolarki okiennej w mieszkaniach - porozumienia:  
54, 37, 3, 7,

Wymiana stolarki okiennej w mieszkaniach - porozumienia:  
a/18 b/20 a/15 b/16 a/9 

Wymiana stolarki okiennej w mieszkaniach - porozumienia:  
b/15 a/10



48. Słowackiego 17

Usuniecie wody z piwnic w realizacji

49 Strażnicza 1 Miejscowa naprawa pokrycia z folii wg. potrzeb

50. Strażnicza 2

Modernizacja instalacji zw wykonano 06 2011

Docieplenie gzymsu wraz z korektą spadków do realizacji

Wymiana okienka piwnicznego wykonano

Miejscowa naprawa pokrycia z folii wg. potrzeb

51. Strażnicza 3 Modernizacja instalacji zw wykonano 06 2011

52. Strażnicza 4
środki gromadzone na modernizację instalacji z.w. wykonano

remont pokrycia dachu wg. potrzeb

53. Strażnicza 5
Modernizacja instalacji zw wykonano 06 2011

Malowanie klatki schodowej - uczniowie wykonano luty 2011

54. Struga 9-11

modernizacja pionów p.poż. w realizacji

umocnienie skarpy na szczycie budynku do realizacji

remont inst. elektrycznej w realizacji

uszczelnienie styków płyt wg. potrzeb

do realizacji

55. Sucharskiego 3 Remont balkonów bez docieplenia 5 szt.

56. Szewska 3

modernizacja suchych pionów do realizacji

remont pokrycia dachu wg. potrzeb

do realizacji

57. Szewska 4

modernizacja instalacji elektrycznej klatka korytarz do realizacji

do realizacji

wymiana gumowych chwytaczy wykonane

wykonano

58. Szewska 6

modernizacja suchych pionów do realizacji

Remont altanek śmietnikowych (posadzki , dzrzwi, dojazd ) do realizacji w 2012r.

remont pokrycia dachy wg. potrzeb

do realizacji

59. Szewska 8

modernizacja suchych pionów do realizacji

do realizacji w 2012r.

wymiana gumowych chwytaczy wykonano

Wymiana stolarki okiennej w mieszkaniach - porozumienia:  
22, 7

przetarg ogłoszony 
trzykrotnie, nierostrzygnięty

Wymiana stolarki okiennej w mieszkaniach - porozumienia:  
62,38,41,56,36,6

wykonanie izolacji pionowej piwnic od strony ulicy 
Szewskiej

Wymiana stolarki okiennej w mieszkaniach - porozumienia:  
6

Wymiana stolarki okiennej w mieszkaniach - porozumienia:  
62, 59

przebudowa przystosowanie kiosku dla osób 
niepełnosprawnych dokumentacja



59. Szewska 8

do realizacji

60. Szewska 10

Wymiana  drzwi do kabiny dźwigowej w przygotowaniu

modernizacja suchych pionów do realizacji

do realizacji

61. Wita Stwosza 2

remont pokrycia dachu wg potrzeb

docieplenie stropodachu w realizacji

remont kominów do realizacji

62. Wojska Polskiego 55 Remont balkonów bez docieplenia 5 szt.

63. Wojska Polskiego 79-83 Malowanie piwnic/uczniowie/ wykonano

64. Złotników 7

miejscowa naprawa dachu - wykusze obróbka kominów do realizacji

wykonanie odpowietrzenia c.o. do realizacji

wykonanie opaski sciana frontowa budynku do realizacji

65. Złotników 5
miejscowa naprawa dachu - wykusze obróbka kominów do realizacji

wykonanie odpowietrzenia c.o. do realizacji

66. Złotników 3

wykonanie odpowietrzenia c.o. do realizacji

wykonanie opaski sciana frontowa budynku do realizacji

miejscowa naprawa dachu - wykusze obróbka kominów do realizacji

udrożnienie wentylacji wykonano

do realizacji

67. Żeromskiego 1

naprawa pokrycia dachu wykonano 04.2011

Uszczelnienie styków płyt wg potrzeb

Wymiana stolarki okiennej w mieszk. 2011-  E/10, A/2 do realizacji

68. Żeromskiego 2 w realizacji

69. Żeromskiego 3

Miejscowa naprawa pokrycia dachu wg. potrzeb

Uszczelnienie styków płyt wg. potrzeb

w realizacji

70. Żeromskiego 4 Wymiana stolarki okiennej -porozumienia  c/14 wykonano

71. Żeromskiego 6
remont pokrycia dachu wg. potrzeb

w realizacji

72. Żeromskiego 8
wykonano

remont pokrycia dachu wg. potrzeb

Wymiana stolarki okiennej w mieszkaniach - porozumienia:  
64,28,63,50

Wymiana stolarki okiennej w mieszkaniach - porozumienia:  
44

przetarg ogłoszony 
trzykrotnie, nierostrzygnięty

Wymiana stolarki okiennej w mieszkaniach - porozumienia: 
a/3

Wymiana stolarki okiennej w mieszkaniach - porozumienia:  
A/3, A/14,A/1,A/11,A/4

Wymiana stolarki okiennej w mieszkaniach - porozumienia:  
F/3,C/1,C/3

Wymiana stolarki okiennej w mieszkaniach - porozumienia 
C/7,g/10,a/9,e/9,d/2, c/10, a/1, a/2
Wymiana stolarki okiennej w mieszkaniach - porozumienia 
b/7
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