
 REALIZACJA PLANU REMONTÓW OSIEDLA CHOPINA NA 31.12 .2012 R.

Lp
Adres 

nieruchomości
Planowane  remonty

Koszt robót 
remontowych

remont loggii i docieplenie ścian loggii kl. E

wykonanie prac w ramach praktyk

wymiana stolarki okiennej: A/7(całe) 

podnośnik 

środki gromadzone na remont loggii, w tym:

remont tablicy administracyjnej

roboty nieprzewidziane

razem 25 352,34 zł

wymiana stolarki okiennej D/6, D/11 

wymiana tab. adm. 

podnośnik 

roboty nieprzewidziane

wymiana pionów instalacji zw,cw,cyrk,kan.

razem 15 028,81 zł

wymiana stolarki okiennej F/8 

podnośnik 

wymiana instalacji pionowej zw,cw,cyrk,kan.

roboty nieprzewidziane

środki gromadzone na remont loggii

razem 35 243,44 zł

wymiana drzwi zewnętrznych ABCDE

wymiana stolarki okiennej D/10, E/6

wymiana tab. adm. 

podnośnik 

roboty nieprzewidziane

razem 19 728,60 zł

wymiana stolarki okiennej A/7

podnośnik 

wymiana instalacji pionowej zw,cw,cyrk,kan. 

roboty nieprzewidziane

razem 34 932,03 zł

modernizacja kiosków wejściowych ABC

miejscowa naprawa pokrycia dachu 

wymiana termozaworu

razem 549,12 zł

remont balkonów

wymiana stolarki okiennej B/3

podnośnik 

roboty nieprzewidziane, w tym:

 - wymiana termozaworu w mieszkaniu

razem 16 406,14 zł

modernizacja kiosku wejściowego A

podnośnik 

doprowadzenie zw do węzłów indywidualnych

roboty nieprzewidziane

7.

8.

Czeska 4

Czeska 8

Jugosłowiańska 35

Węgierska 7
5.

6.

Bułgarska 9
1

2

3.

4

Henryka 
Wieniawskiego 20

Henryka 
Wieniawskiego 23

Henryka 
Wieniawskiego                           

16-18



Lp
Adres 

nieruchomości
Planowane  remonty

Koszt robót 
remontowych

środki gromadzone na remont kiosków wejściowych

razem 24 263,70 zł

remont loggii B/10,C/8,D/7,8,9,10,E/10

wymiana stolarki okiennej B/4,A/10

podnośnik 

wymiana instalacji pionowej zw,cw,cyrk,kan.

roboty nieprzewidziane, w tym:

- prace w ramach praktyki uczniowskiej

razem 55 325,09 zł

podnośnik 

wymiana instalacji pionowej zw,cw,cyrk,kan,

roboty nieprzewidziane

- prace w ramach praktyki uczniowskiej

- wyminana termozaworu w mieszkaniu

razem 85 142,50 zł

remont balkonów C/6,7,8,10

wymiana stolarki okiennej D/4

malowanie klatek schodowych - uczniowie

miejscowa naprawa pokrycia dachu

podnośnik 

roboty nieprzewidziane

razem 11 494,32 zł

remont loggii C/9, B/10

podnośnik 

wymiana instalacji pionowej zw,cw,cyrk,kan.

roboty nieprzewidziane, w tym:

-  prace w ramach praktyki uczniowskiej

środki gromadzone na remont loggii

razem 40 118,08 zł

modernizacja kiosku wejściowego B

remont balkonu C/5

wymiana stolarki okiennej B/9

wykonanie prac w ramach praktyk

podnośnik 

roboty nieprzewidziane

razem 4 873,79 zł

wymiana stolarki okiennej A/6, B/2

malowanie klatek schodowych

podnośnik

wymiana instalacji pionowej zw,cw,cyrk,kan

roboty nieprzewidziane, w tym:

- wyminana termozaworu w mieszkaniu

razem 41 957,46 zł

remont pokrycia dachu klatka AB

wykonanie prac w ramach praktyk ( gazony )

wymiana stolarki okiennej D/5, A/6, C/1

podnośnik 

9.

12.

10.

11.

15.

Henryka 
Wieniawskiego 25

Henryka 
Wieniawskiego 31

Henryka 
Wieniawskiego 27

13.

14.

Fryderyka Chopina 
31

Henryka 
Wieniawskiego 28

Henryka 
Wieniawskiego 29

Henryka 
Wieniawskiego 30



Lp
Adres 

nieruchomości
Planowane  remonty

Koszt robót 
remontowych

doprowadzenie zw do węzłów indywidualnych

środki gromadzone na remont loggii

razem 31 279,18 zł

malowanie i naprawa płyt bocznych loggii

wymiana stolarki okiennej B/10

podnośnik 

środki gromadzone na remont loggii

razem 19 731,63 zł

modernizacja kiosków wejściowych klatka AB

uszczelnienie złączy płyt

malowanie klatek schodowych- uczniowie

wymiana stolarki okiennej C/4

podnośnik 

roboty nieprzewidziane

środki gromadzone na remont loggii

razem 57 017,90 zł

modernizacja kiosków wejściowych AB

wymiana stolarki okiennej E/2(kuchnia)

podnośnik 

roboty nieprzewidziane

razem 65 809,02 zł

remont chodnika 

wymiana stolarki okiennej C/10, A/9

podnośnik 

roboty nieprzewidziane

razem 33 887,30 zł

remont chodnika

wymiana stolarki okiennej A/5, D/3

wymiana okna wyłazowego

podnośnik 

roboty nieprzewidziane, w tym:

- koszt ogłoszenia - przetarg 2013 chodniki

razem 57 824,58 zł

malowanie klatek schodowych

wymiana stolarki okiennej B/4, C/3

podnośnik

wymiana pionów zw,cw,cyrk,kan.C - 2 piony

roboty nieprzewidziane

razem 25 509,24 zł

modernizacja kiosków wejściowych ABCD

wymiana stolarki okiennej F/3

remont loggii D/3,5

doprowadzenie zw do węzłów indywidualnych

roboty nieprzewidziane, w tym:

- wynajem podnośnika

razem 75 726,31 zł

docieplenie budynku i remont loggii

21.

Józefa 
Nowakowskiego 322.

18.

19.

20.

16.

17.

Fryderyka Chopina 
33

Fryderyka Chopina 
46

Fryderyka Chopina 
52

Fryderyka Chopina 
48

Fryderyka Chopina 
50

Józefa 
Nowakowskiego 1

Józefa 



Lp
Adres 

nieruchomości
Planowane  remonty

Koszt robót 
remontowych

wymiana stolarki okiennej A/2

razem 768 750,54 zł

modernizacja kiosków wejściowych AB

wymiana stolarki okiennej A/4

podnośnik 

doprowadzenie zw do węzłów indywidualnych

roboty nieprzewidziane

razem 44 555,77 zł
1 590 506,89 zł

23.

Józefa 
Nowakowskiego 5

ogółem:

24.

Nowakowskiego 4


