
Lp Adres nieruchomości Planowane  remonty Realizacja 
wynajem podnośnika według potrzeb

szkody ubezpieczeniowe według potrzeb

docieplenie ściany wschodniej przetarg unieważniony

wynajem podnośnika według potrzeb

szkody ubezpieczeniowe według potrzeb

 wykonanie pokrowca na piaskownicę w realizacji

 remont logii klatka A, B wykonano dnia 27.08.2010 roku

wynajem podnośnika według potrzeb

szkody ubezpieczeniowe według potrzeb

 malowanie klatek zrealizowane

wynajem podnośnika według potrzeb

szkody ubezpieczeniowe według potrzeb

 naprawa balustrady balkonu 4D//5 wykonano dnia 09.07.2010 roku

 remont tarasu 4/C/8 w realizacji

wynajem podnośnika według potrzeb

szkody ubezpieczeniowe według potrzeb

 malowanie klatek zrealizowane

 remont logii klatka A i B numery 

nieparzyste 
wykonano dnia 06.08.2010 roku

wynajem podnośnika według potrzeb

szkody ubezpieczeniowe według potrzeb

 remont logii klatka A i B numery 

nieparzyste 
wykonano dnia 2.07.2010 roku

wynajem podnośnika według potrzeb

szkody ubezpieczeniowe według potrzeb

 odnowienie powłok malarskich 

deskowania lukarn 
wykonano dnia 14.06.2010 roku

 projekt na zadaszenie otwartych 

balkonów 
zrealizowany 30.06.2010 rok

zadaszenie otwartych balkonów 
ogłoszony I przetarg - brak ofert,                           

ogłoszono II przetarg na 27.09.2010 rok

wynajem podnośnika według potrzeb

szkody ubezpieczeniowe według potrzeb

 odnowienie powłok malarskich 

deskowania lukarn 
wykonano dnia 14.06.2010 roku

 projekt na zadaszenie otwartych 

balkonów 
zrealizowany 30.06.2010 rok

remont balkonów i zadaszenie 

otwartych balkonów 
ogłoszony przetarg na 27.09.2010 rok

remont balkonów klatka A
I przetarg nierozstrzygnięty,                                  

ogłoszony II przetarg - unieważniony

malowanie klatek zrealizowane

wynajem podnośnika według potrzeb

szkody ubezpieczeniowe według potrzeb

 odnowienie powłok malarskich 

deskowania lukarn 
wykonano dnia 14.06.2010 roku

 projekt na zadaszenie otwartych 

balkonów 

nie wykonane ze względu na brak zgody jednego 

właściciela

9.

Lechonia 2

Kruczkowskiego 2

Lechonia 1

6.

7.

8.

Wierzyńskiego 33.

Wierzyńskiego 44.

Wierzyńskiego 6

Wierzyńskiego 1

Wierzyńskiego 22.

1.

5.

Lechonia 3

 WYKONANIE PLANU REMONTÓW W 2010 ROKU - OSIEDLE PYRZYCKIE na dzień 07.09.2010



zadaszenie otwartych balkonów 
nie wykonane ze względu na brak zgody jednego 

właściciela

wynajem podnośnika według potrzeb

szkody ubezpieczeniowe według potrzeb

remont balkonów klatka A, B, C w realizacji do dnia 15.10.2010 roku

wynajem podnośnika według potrzeb

szkody ubezpieczeniowe według potrzeb

 odnowienie powłok malarskich 

deskowania lukarn 
wykonano dnia 14.06.2010 roku

 remont loggi klatka A w realizacji do dnia 15.10.2010 roku

wynajem podnośnika według potrzeb

szkody ubezpieczeniowe według potrzeb

 odnowienie powłok malarskich 

deskowania lukarn 
wykonano dnia 23.06.2010 roku

 projekt na zadaszenie otwartych 

balkonów 
zrealizowany 30.06.2010 rok

remont balkonów i zadaszenie 

otwartych balkonów 
ogłoszono I przetarg na 27.09.2010 rok

remont balkonów klatka A
I przetarg nierozstrzygnięty,                                       

ogłoszony II przetarg - unieważniony

wynajem podnośnika według potrzeb

szkody ubezpieczeniowe według potrzeb

 odglonienie ściany szczyty szczytowej wykonano dnia 03.08.2010 roku

 remont loggi klatka B w realizacji do dnia 15.10.2010 roku

wynajem podnośnika według potrzeb

szkody ubezpieczeniowe według potrzeb

 odnowienie powłok malarskich 

deskowania lukarn 
wykonano dnia 14.06.2010 roku

wynajem podnośnika według potrzeb

szkody ubezpieczeniowe według potrzeb

 odnowienie powłok malarskich 

desekowania lukarn 
wykonano dnia 23.06.2010 roku

 remont loggi klatka A w realizacji do dnia 15.10.2010 roku

 remont loggi klatka B, C w realizacji do dnia 15.10.2010 roku

wynajem podnośnika według potrzeb

szkody ubezpieczeniowe według potrzeb

 remont loggi klatka B, C w realizacji do dnia 15.10.2010 roku

wynajem podnośnika według potrzeb

szkody ubezpieczeniowe według potrzeb

 odnowienie powłok malarskich 

deskowania lukarn 
wykonano dnia 14.06.2010 roku

remont uskoku ściany A.Krajowej 9A wykonano dnia 12.07.2010 roku

 remont loggi klatka A, B w realizacji do dnia 15.10.2010 roku

wynajem podnośnika według potrzeb

szkody ubezpieczeniowe według potrzeb

 odnowienie powłok malarskich 

deskowania lukarn 
wykonano dnia 14.06.2010 roku

wynajem podnośnika według potrzeb

szkody ubezpieczeniowe według potrzeb

 naprawa ścian lukarn w realizacji do dnia 30.09.2010 roku

wynajem podnośnika według potrzeb

szkody ubezpieczeniowe według potrzeb

14.

15.

16.

17.

10.

11.

12.

13.

20.

18.

19.

Armii Krajowej 9

Lechonia 4

Lechonia 5

Lechonia 7

Lechonia 9

Armii Krajowej 3

Armii Krajowej 5

Armii Krajowej 11

Powstańców 

Warszawy 3

Powstańców 

Armii Krajowej 7



 odnowienie powłok malarskich 

deskowania lukarn 
wykonano dnia 23.06.2010 roku

wynajem podnośnika według potrzeb

szkody ubezpieczeniowe według potrzeb

 opracowanie PT na wzmocnienie 

połaci dachowej 

I przetarg brak ofert, II przetarg brak ofert,                    

III przetarg brak ofert, IV przetarg 1 oferta 

przewyższająca zaplanowane środki finansowe,                      

V przetarg brak ofert,                                           

ogłoszono VI przetarg na 23.09.2010

 wzmocnienie połaci dachowej  po uzyskaniu projektu

wynajem podnośnika według potrzeb

szkody ubezpieczeniowe według potrzeb

 odnowienie powłok malarskich 

deskowania lukarn 
wykonano dnia 23.06.2010 roku

 projekt na zadaszenie otwartych 

balkonów 
zrealizowany 30.06.2010 rok

zadaszenie otwartych balkonów ogłoszony przetarg na 27.09.2010 rok

remont balkonów klatka A, B
I przetarg nierozstrzygnięty,                                      

ogłoszony II przetarg - unieważniony

wykonanie pokrowca na piaskownicę w realizacji

wynajem podnośnika według potrzeb

szkody ubezpieczeniowe według potrzeb

remont balkonów i zadaszenie 

otwartych balkonów 
ogłoszony I przetarg na 27.09.2010 rok

 projekt na zadaszenie otwartych 

balkonów 
zrealizowany 30.06.2010 rok

remont balkonów klatka E, F w realizacji do dnia 15.10.2010 roku

wynajem podnośnika według potrzeb

szkody ubezpieczeniowe według potrzeb

 odnowienie powłok malarskich 

deskowania lukarn 
wykonano dnia 23.06.2010 roku

 projekt na zadaszenie otwartych 

balkonów 
zrealizowany 30.06.2010 rok

remont balkonów i zadaszenie 

otwartych balkonów 
ogłoszony I przetarg na 27.09.2010 rok

wynajem podnośnika według potrzeb

szkody ubezpieczeniowe według potrzeb

 odnowienie powłok malarskich 

deskowania lukarn 
wykonano dnia 23.06.2010 roku

wynajem podnośnika według potrzeb

szkody ubezpieczeniowe według potrzeb

21.

26.

22.

23.

24.

25.

20.

Pileckiego 1

Pileckiego 3

Kleeberga 2

5-go Marca 1

Hubala 2

Warszawy 4

Powstańców 

Warszawy 6


