
 PLAN REMONTÓW OSIEDLA STARE MIASTO NA ROK 2012

Lp Adres nieruchomości Planowane  remonty

1. Chrobrego 3 Remont lukarn - kl. B od strony wejść

2. Chrobrego 5 Wykonanie poręczy przy wejściach

3. Chrobrego 7
Remont wejść do budynków

Porozumienia na stolarkę okienną - c/10

4. Chrobrego 9
Porozumienia na stolarkę okienną - 11

Remont instalacji kanalizacyjnej

5. Chrobrego 11 Wymiana rynny wraz z opierzeniem od str.wejścia

6. Chrobrego 13
Remont inst.kanalizacyjnej

Porozumienia na stolarkę okienną - 22

                                                                                                                                                                                                                                                                          Chrobrego 15
Wymiana naświetla

Wymiana centralki domofonowej

8. Dworcowa 16
naprawa, czyszczenie poziomów kan.

9. Grodzka 8
przemurowanie kominów

podnośnik

10. K. Wielkiego 7 Remont dachu

11. K. Wielkiego 11

Wymiana rynny od podwórka

Porozumienia - wymiana stolarki okiennej a/22

Podnośnik

12. K. Wielkiego 15 remont chodnika

13. Klasztorna 1
Porozumienie na stolarkę okienną - 16

14. Klasztorna 3
Remont chodnika przed wejściem

Remont chodnika dojście do osłony śmietnikowej

wymiana st.okiennej w mieszkaniach - porozum. 
B/10

Remont kominow - podwyższenie wraz z 
dociepleniem podwyższonej części



15. Kopernika 4
wymiana pionów kanalizacji w mieszkaniach

wymiana pionów zw w mieszkaniach

16. Kopernika 5
wymiana pionów zw w mieszkaniach

wymiana pionów kanalizacji w mieszkaniach

17. Kopernika 6
remont balkonów

18. Kopernika 7
wymiana pionów kanalizacji w mieszkaniach

wymiana pionów zw w mieszkaniach

19. Kopernika 8 wymiana pionów kanalizacji w mieszkaniach

20. Kopernika 9

remont balkonów

porozumienia - wymiana stolarki 9A/7, 9B/6

częściowa naprawa pokrycia dachu nad usługami

21. Krzywoustego 2
Wymiana rynny i rur spustowych od ulicy

podnośnik

22. Krzywoustego 3
Modernizacja instalacji kanalizacyjnej

Miejscowa naprawa pokrycia z folii

23. Krzywoustego 4
Malowanie klatek schodowych

Obłożenie wejścia klinkierem

24. Krzywoustego 5
Miejscowa naprawa pokrycia z folii

25. Krzywoustego 6 Wymiana drzwi wejściowych z naświetlem

26. Krzywoustego 7
Docieplenie cokołu + klinkier

Wymiana poliwenglanu w daszkach wejściowych

27. Krzywoustego 9
Remont zejścia do piwnicy

28. Krzywoustego 11 Remont dachu

29. Kwiatowa 1

Dokumentacja na wym.inst.p.poż.

wymiana stolarki okiennej - porozumienia 6E/10, 
6E/4

Porozumienia - wymiana stolarki okiennej 25; 12; 
19

Porozumienia - wymiana stolarki okiennej b/3; b/7; 
b/13

Porozumienia na wymianę stolarki okiennej - a/10, 
a/5
Wymiana ślusarki okiennej w lokalu użytkowym - 
najem



30. Kwiatowa 3

ogrodzenie ogródków

napraprawa parapetów  zew. od strony wejścia

31. Łokietka 5

remont drzwiczek w szachtach instalacyjnych

32. Limanowskiego 28

Modernizacja inst.kanalizacyjnej

Porozumienia na wymianę stolarki okiennej c/2

33. Piłsudskiego 13

34. Piłsudskiego 39
wymiana pionów kanalizacji w mieszkaniach

miejscowa naprawa pokrycia dachu - wg potrzeb

35. Piłsudskiego 89

36.

Wykonanie izolacji poziomej w lokalach 

37. Pocztowa 4 usunięcie glonów z elewacji

38. Pocztowa 6

malowanie klatek schodowych

wymiana wyłazu dachowego

39. Pocztowa 8 remont pokrycia dachowego

40. Portowa 1, 2

Docieplenie szczytu 2 A

Miejscowa naprawa folii na lukarnach

Podnośnik

Wykonanie wewnętrznej izolacji w piwnicy 1 a/7

41. Prusa 6-18

zagospod. terenu - ustawienie ławek

wymiana st.okiennej w mieszkaniach - porozum. 
A/3,
wymiana st.okiennej w mieszkaniach - porozum. 
C/3,C/11,B/11
środki gromadzone na wymiane rynien i rur 
spustowych i nieprzewidziane

Roboty nieprzewidziane - miejscowa naprawa 
pokrycia dachu oraz środki gromadzone na remont 
kominów

Roboty nieprzewidziane - środki gromadzone na 
remont dachu 

Środki gromadzone na wymianę kotła gazowego 
wraz zasobnikiem

Piłsudskiego 92A, 
Środkowa 1, 3

Wykonanie reperów i plomb celem monitoringu 
osiadania kiosków wejściowych
Naprawa podejścia kanalizacyjnego pod rurę 
spustową deszczową przy kiosku wejściowym 
Środkowa 1

wymiana st.okiennej w mieszkaniach - 
porozum.A/8,



41. Prusa 6-18 wymiana stolarki okiennej - porozumienia 6/10

uszczelnienie złącz płyt

42. Prusa 7-11
docieplenie budynku

zagospod. terenu - ustawienie ławek

43. Reja 1
dokumentacja zagospodarowania terenu

44. Reja 2
dokumentacja zagospodarowania terenu

45. Sienkiewicza 6

miejscowa naprawa dachu

remont balkonów

wymiana drzwi na hoolu X piętro

46. Słowackiego 1 dokumentacja zagospodarowania terenu

47. Słowackiego 3 dokumentacja zagospodarowania terenu

48. Słowackiego 17
Malowanie klatki schodowej

Strażnicza 1

Miejscowa naprawa pokrycia z folii

49 Docieplenie fragmentu ściany nad garażami

50. Strażnicza 2
Modernizacja instalacji kanalizacyjnej

Miejscowa naprawa pokrycia z folii

51. Strażnicza 3 Modernizacja instalacji kanalizacyjnej

52. Strażnicza 4
Modernizacja instalacji kanalizacyjnej

Miejscowa naprawa pokrycia z folii

53. Strażnicza 5 Modernizacja instalacji kanalizacyjnej

54. Struga 9-11
Uszczelnienie styków płyt

Wymiana st.okiennej w mieszkaniach - porozum. 
A/10,B/14,D/14,C/11,B/13,C/13,D/11

Wymiana st.okiennej w mieszkaniach - porozum. 
A/14,A/19,A/11

wymiana st.okiennej w mieszkaniach - porozum. - 
11,25,19,21,60

Porozumienia na wymianę stolarki okiennej - a/2, 
b/1

Ułożenie płytek klinkierowych przy wejściu wraz z 
przeniesieniem domofonu

Docieplenie budynku wraz kosztem inspektora 
nadzoru
Miejscowa naprawa loggii w trakcie wykonywania 
robót dociepleniowych



54. Struga 9-11

55. Sucharskiego 3 Remont balkonów bez docieplenia

56. Szewska 3

57. Szewska 4
wymiana st.okiennej w mieszkaniach - porozum. -2

58. Szewska 6

59. Szewska 8

60. Szewska 10

61. Wita Stwosza 2 Remont chodnika

62. Wojska Polskiego 55
uszczelnienia złącz płyt

Remont balkonów bez docieplenia

63.
podnośnik

Porozumienia na wymianę stolarki okiennej - 
9/4,9/30,11/35,11/24,11/2,9/15,11/29,9/9,9/3,11/1

wymiana okien na klatce schodowej (przy 
windach)
Remont altanek śmietnikowych (posadzki , drzwi, 
dojazd,docieplenie i brama )
przebudowa przystosowanie kiosku dla osób 
niepełnosprawnych dokumentacja +wykonanie
wymiana st.okiennej w mieszkaniach - porozum. - 
12,20,52
wymiana okien na klatce schodowej (przy 
windach)
Remont altanek śmietnikowych (posadzki , drzwi, 
dojazd,docieplenie i brama )

przebudowa przystosowanie kiosku dla osób 
niepełnosprawnych dokumentacja +wykonanie
wymiana okien na klatce schodowej (przy 
windach)
Remont altanek śmietnikowych (posadzki , drzwi, 
dojazd,docieplenie i brama )
wymiana st.okiennej w mieszkaniach - porozum. - 
29
przebudowa przystosowanie kiosku dla osób 
niepełnosprawnych dokumentacja +wykonanie

wymiana okien na klatce schodowej (przy 
windach)
Remont altanek śmietnikowych (posadzki , drzwi, 
dojazd,docieplenie i brama )
wymiana st.okiennej w mieszkaniach - porozum. - 
50,32,38,45
przebudowa przystosowanie kiosku dla osób 
niepełnosprawnych dokumentacja +wykonanie
wymiana okien na klatce schodowej (przy 
windach)
Remont altanek śmietnikowych (posadzki , drzwi, 
dojazd,docieplenie i brama )
przebudowa przystosowanie kiosku dla osób 
niepełnosprawnych dokumentacja +wykonanie

Wojska Polskiego 79-
83



63.

64. Złotników 7

malowanie  klatek uczniowie

Docieplenie stropów piwnic

Remont wejśc do budynku

65. Złotników 5 malowanie  klatek uczniowie

66. Złotników 3
wymiana pionów kanalizacji w mieszkaniach

wymiana pionów zw w mieszkaniach

Żeromskiego 1
Uszczelnienie styków płyt

wymiana stolarki okiennej - porozumienia 1E/10, 1A/2, 1C/1

68. Żeromskiego 2 uszczelnienia styków płyt

69. Żeromskiego 3

miejscowa naprawa pokrycia dachu

uszczelnienie styków płyt

wymiana stolarki okiennej - porozumienia 3C/6, 3D/2, 3A/8

70. Żeromskiego 4
porozumienia - wymiana stolarki 4B/2, 4B/10, 4C/3, 4A/8

uszczelnienie styków płyt

71. Żeromskiego 6

wymiana ślusarki w usługach

uszczelnienia styków płyt

remont balkonów bez docieplenia

72. Żeromskiego 8
docieplenie budynku

porozumienia - wymiana stolarki 8A/9 

Sporządził:
Eliza Glina

Wojska Polskiego 79-
83 remont pasa nadrynnowego, rynny i montaż 

systemu grzewczego w rynnie - od strony ulicy

wymiana st.okiennej w mieszkaniach - porozum. - 
A/1,A/6


	Stare Miasto

