
Lp Adres nieruchomości Planowane  remonty 
Koszt robót 

remontowych 
Uwagi 

wynajem podnośnika
remont tarasu w połaci dach. 1/C/7
docieplenie ścian osłonowych
rekompensata za okna zrealizowane

rezerwa
razem 257 795,46 zł          

wynajem podnośnika
rekompensata za okna w trakcie realizacji

rezerwa, w tym:
dziennik budowy
praktyki uczniów

razem 6 159,53 zł              
wynajem podnośnika
rekompensata za okna w trakcie realizacji

rezerwa, w tym:
dziennik budowy
ogłoszenie o przetargu
zezwolenie Ochrona Środowis.
ekspertyza ornitologiczna
praktyki uczniów

razem 1 664,06 zł              
wynajem podnośnika
rekompensata za okna w trakcie realizacji

docieplenie ścian osłonowych zrealizowane

rezerwa, w tym:
wymiana zaworu i głowicy termost.
praktyki uczniów

razem 283 833,89 zł          
wynajem podnośnika
rekompensata za okna w trakcie realizacji

rezerwa, w tym:
dziennik budowy
ogłoszenie o przetargu
zezwolenie Ochrona Środowiska
ekspertyza ornitologiczna
praktyki uczniów

razem 9 096,29 zł              
wynajem podnośnika
remont tarasu w połaci dach. 2a/10 zrealizowane

rezerwa, w tym:
praktyki uczniów

razem 14 934,92 zł            
wynajem podnośnika
zadaszenia balkonów na ostatniej 
kondygnacji

zrealizowane

rekompensata za okna w trakcie realizacji

rezerwa
odwodnien. liniowe przed kl. EF
praktyki uczniów

razem 74 947,51 zł            
wynajem podnośnika
remont balkonów klatka A
zadaszenia balkonów na ostatniej 
kondygnacji
rekompensata za okna w trakcie realizacji

rezerwa

wymiana zaworu i głowicy termostatycznej
praktyki uczniów

razem 74 433,74 zł            
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 WYKONANIE REMONTÓW NA OSIEDLU PYRZYCKIM W 2012 ROK

1
Wierzyńskiego 1

zrealizowane



wynajem podnośnika
rekompensata za okna w trakcie realizacji

rezerwa, w tym:
wymiana zaworu i głowicy termost.
praktyki uczniów

razem 16 784,74 zł            
wynajem podnośnika
remont tarasu w połaci dach.  4 B/9 zrealizowane

rekompensata za okna zrealizowane

rezerwa
wymiana zaworu i głowicy termost.
praktyki uczniów

razem 25 066,56 zł            
wynajem podnośnika
rekompensata za okna zrealizowane

rezerwa
praktyki uczniów

razem 5 811,14 zł              
wynajem podnośnika 248,70 zł                 
remont balkonów  klatka A #ADR!
remont balkonów z zadaszeniem balkonów 
na ostatniej kondygnacji #ADR!

rekompensata za okna 7 010,33 złw trakcie realizacji

rezerwa 87,18 zł                   
praktyki uczniów 87,18 zł                   

razem 86 630,17 zł            
wynajem podnośnika
rekompensata za okna w trakcie realizacji

rezerwa
wymiana zaworu i głowicy termost.
praktyki uczniów

razem 1 008,13 zł              
wynajem podnośnika
remont loggii klatka C zrealizowane

rekompensata za okna w trakcie realizacji

rezerwa, w tym:
wymiana zaworu i głowicy termost.
praktyki uczniów

razem 53 445,50 zł            
wynajem podnośnika
rekompensata za okna w trakcie realizacji

rezerwa
praktyki uczniów

razem 10 554,93 zł            
wynajem podnośnika
rekompensata za okna w trakcie realizacji

rezerwa, w tym:
wymiana zaworu i głowicy termost.
praktyki uczniów

razem 5 856,98 zł              
wynajem podnośnika

remont loggii klatka C zrealizowane

rekompensata za okna w trakcie realizacji

rezerwa
wymiana zaworu i głowicy termost.
praktyki uczniów

razem 49 620,51 zł            
wynajem podnośnika
rekompensata za okna w trakcie realizacji

rezerwa, w tym:
wymiana zaworu i głowicy termost.
praktyki uczniów

razem 13 514,85 zł            
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Armii Krajowej 7
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wynajem podnośnika
remont balkonów i wykonanie zadaszeń  
na ostatniej kondygnacji 

zrealizowane

rekompensata za okna w trakcie realizacji

rezerwa
praktyki uczniów

razem 23 887,49 zł            
wynajem podnośnika
remont balkonów kl B zrealizowane

rekompensata za okna zrealizowane

rezerwa
wymiana zaworu i głowicy termost.
praktyki uczniów

razem 38 926,07 zł            
wynajem podnośnika
remont balkonów klatka A B zrealizowane
zadaszenia balkonów na ostatniej 
kondygnacji zrealizowane

rekompensata za okna
rezerwa, w tym:
wymiana zaworu i głowicy termost.
praktyki uczniów

razem 119 265,69 zł          
wynajem podnośnika

remont ( 5 ) balkonów oraz zadaszenia 6 
balkonów na ostatniej kondygnacji 

zrealizowane

rekompensata za okna w trakcie realizacji

rezerwa, w tym:
wymiana zaworu i głowicy termost.
praktyki uczniów

razem 74 524,32 zł            
wynajem podnośnika
remont loggii zrealizowane

rekompensata za okna zrealizowane

rezerwa, w tym:
wymiana zaworu i głowicy termost.
praktyki uczniów

razem 48 072,74 zł            
wynajem podnośnika
rekompensata za okna zrealizowane

rezerwa, w tym:
wymiana zaworu i głowicy termost.
wymiana zaworu c.w. podpionowego i w 
rozdzielni c.o.
praktyki uczniów

razem 11 008,59 zł            
wynajem podnośnika

wzmocnienie połaci dachowej
w trakcie realizacji (III 
przetargi)

rekompensata za okna
rezerwa, w tym:
wymiana zaworu i głowicy termost.
praktyki uczniów

razem 1 811,04 zł              
wynajem podnośnika
rekompensata za okna w trakcie realizacji

rezerwa, w tym:
wymiana zaworu i głowicy termost.
praktyki uczniów

razem 214,54 zł
1 308 869,39 zł

sporządzila :
Ewa Bobrowska

Powstańców Warszawy 6

Hubala 2

Pileckiego 3

Powstańców Warszawy 3

Powstańców Warszawy 4

Kleeberga 2
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Pileckiego 1
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