
 

Lp. Adres nieruchomości Planowane  remonty 
Koszt robót 

remontowych 
(nadzór nad robotami z 2019 - zrealizowane)
dokumentacja na wymianę inst.gazowej (zlecenie 
z 2019 - zrealizowane)
wykonanie oceny stanu technicznego stolarki 
okiennej
prześwietlenie kanalizacji w piwnicy wraz z 
wykonaniem odkrywki

razem 7 598,58
(nadzór nad robotami z 2019 - zrealizowane)
dokumentacja na wymianę inst.gazowej (zlecenie 
z 2019 - zrealizowane)
wykonanie oceny stanu technicznego stolarki 
okiennej
nadzór nad robotami (zrealizowano w roku 2019)

razem 7 983,57
(nadzór nad robotami z 2019 - zrealizowane)
dokumentacja na wymianę inst.gazowej (zlecenie 
z 2019 - zrealizowane)
wykonanie oceny stanu technicznego stolarki 
okiennej
wymiana instalacji gazowej (piony+poziomy)

razem 139 105,34
(nadzór nad robotami z 2019 - zrealizowane)
dokumentacja na wymianę inst.gazowej (zlecenie 
z 2019 - zrealizowane)
wymiana termozaworów
wykonanie oceny stanu technicznego stolarki 
okiennej
przywrócenie prawidłowości funkcjonowania 
wentylacji w mieszkaniu 7/g/1

razem 8 726,47
(nadzór nad robotami z 2019 - zrealizowane)
dokumentacja na wymianę inst.gazowej (zlecenie 
z 2019 - zrealizowane)
wymiana instalacji gazowej w budynku
remonta parkingu
wymiana termozaworów
wykonanie oceny stanu technicznego stolarki 
okiennej
montaż wodomierza c.w.

razem 204 675,96
dokumentacja na wymianę inst.gazowej (zlecenie 
z 2019 - zrealizowane)
remont parkingu i drogi (roboty z 2019 - 
zrealizowane)
wykonanie oceny stanu technicznego stolarki 
okiennej
wymiana drzwi wejściowych do budynku po 
dewastacji kl. C (odszkodowanie)

razem 144 509,54

7 Piłsudskiego 39
remont parkingu i drogi (roboty z 2019 - 
zrealizowane)

4 Kopernika 7

5 Kopernika 8

6 Kopernika 9

REALIZACJA PLANU REMONTÓW OSIEDLA STARE MIASTO ZA 2020r.

1 Kopernika 4

2 Kopernika 5

3 Kopernika 6



razem 26 927,15
remont schodów do zejścia do altanki 
śmietnikowej
wymiana termozaworów
podłączenie nowego zwodu odgromowego na 
budynku (R2)

razem 16 687,91
wykonanie instalacji odgromowej budynku
powiększenie wlotu przewodu kominowego

razem 31 924,80
likwidacja właczników (zrealizowano)
montaż słupków drogowych

razem 2 684,76
11 Wojska Polskiego 55 podłączenie węzła c.o.

razem 32 281,48
12 Wojska Polskiego 79-83

razem 0,00
podłączenie węzła c.o.
wymiana termozaworów

razem 31 459,69
14 Żeromskiego 2 likwidacja piaskownic

razem 424,35
podłączenie węzła c.o.
wymiana termozaworów
wymiana tablic domofonowych wraz z unifonami

razem 41 465,03
wymiana tablic domofonowych wraz z unifonami
rozbudowa placu zabaw na podstawie 
opracowanego projektu
opracowanie projektu na rozbudowę placu zabaw 
(zlecenie z 2019 - zrealizowane)
wymiana termozaworów
likwidacja piaskownic
malowanie klatek schodowych - dokończenie 
prac z 2019

razem 37 118,72
rozbudowa placu zabaw na podstawie 
opracowanego projektu - etap I
naprawa ogrodzenia placy zabaw po dewastacji
opracowanie projektu na rozbudowę placu zabaw 
(zlecenie z 2019 - zrealizowane)

razem 46 995,99
opracowanie projektu na rozbudowę placu zabaw 
(zlecenie z 2019 - zrealizowane)
wymiana termozaworów

razem 2 025,89
wymiana termozaworów
wymiana uszkodzonego okna

razem 2 343,32
20 Kazimierza Wielkiego 11

razem 0,00
wymiana okienek piwnicznych
wymiana termozaworów
opracowanie dokumentacji technicznej na 
docieplenie budynku

razem 7 490,06
nadzór nad robotami z 2019

22 Bolesława Krzywoustego 2

17 Żeromskiego 6

18 Żeromskiego 8

21 Kazimierza Wielkiego 15

Kazimierza Wielkiego 719

13 Żeromskiego 1

15 Żeromskiego 3

16 Żeromskiego 4

8 Prusa 6-18

9 Prusa 7-11

10 Sucharskiego 3



wymiana termozaworów
razem 276,80

wymiana stolarki okiennej w pomieszczeniach 
ogólnego użytku i okienek piwnicznych
wymiana termozaworów
zastępcze usunięcie usterek - wymiana rączki w 
oknie
opracowanie koncepcji projektowej na 
wydzielenie wiatrołapu

razem 6 053,82
nadzór nad robotami z 2019
likwidacja piaskownic

razem 861,92
wymiana stolarki okiennej w pomieszczeniach 
ogólnego użytku i okienek piwnicznych
opracowanie koncepcji projektowej na 
wydzielenie wiatrołapu

razem 4 251,23
26 Bolesława Krzywoustego 6

razem 0,00
wymiana domofonów
wymiana termozaworów
wymiana pionu kanalizacyjnego w kl. C
montaż stojaków na rowery (roboty z 2019)

razem 37 342,91
28 Bolesława Krzywoustego 9 wymiana domofonów

razem 6 083,72
utwardzenie miejsca pod trzepak
wymiana domofonów
docieplenie i remont cokołu wraz z wymiana 
okienek piwnicznych
naprawa wyprawy na ryzalicie
opracowanie opinii technicznej (zlecenie z 2019)
wykonanie balustrady kl. D
montaż stojaków na rowery (roboty z 2019)

razem 133 366,24
wymiana domofonów - Portowa 1 A, B
monitoring ornitologiczny

razem 4 412,37
wymiana stolarki okiennej w pomieszczeniach 
ogólnego użytku i okienek piwnicznych
opracowanie koncepcji projektowej na 
wydzielenie wiatrołapu

razem 4 520,59
wymiana stolarki okiennej w pomieszczeniach 
ogólnego użytku i okienek piwnicznych
opracowanie koncepcji projektowej na 
wydzielenie wiatrołapu
wydzielenie wiatrołapu w przedsionku
likwidacja piaskownic
montaż pergoli i wykonanie nasadzeń pnączy
wymiana termozaworów w mieszkaniach
nadzór nad robotami z 2019

razem 10 468,40
wymiana stolarki okiennej w pomieszczeniach 
ogólnego użytku i okienek piwnicznych

Portowa 1-230

31 Strażnicza 1

32 Strażnicza 2

33 Strażnicza 3

25 Bolesława Krzywoustego 5

27 Bolesława Krzywoustego 7

29
Bolesława Krzywoustego 
11

22 Bolesława Krzywoustego 2

23 Bolesława Krzywoustego 3

24 Bolesława Krzywoustego 4



opracowanie koncepcji projektowej na 
wydzielenie wiatrołapu

razem 4 520,59
wymiana stolarki okiennej w pomieszczeniach 
ogólnego użytku i okienek piwnicznych
opracowanie koncepcji projektowej na 
wydzielenie wiatrołapu

razem 4 520,59
wymiana stolarki okiennej w pomieszczeniach 
ogólnego użytku i okienek piwnicznych
opracowanie koncepcji projektowej na 
wydzielenie wiatrołapu

razem 4 549,14

36 Grodzka 8
nadzór nad robotami- wykonanie izolacji 
(przeniesiono z 2019)

razem 77,42
likwidacja właczników (zrealizowano)
wykonanie izolacji i opaski od strony ulicy 
Dworcowej
malowanie klatek schodowych - prace z roku 
2019

razem 14 243,07
38 Kwiatowa 3 wymiana termozaworów

razem 179,12
wymiana pionu kanalizacyjnego kl.B/2,5,8,11,13
miejscowa naprawa dachu
wymiana domofonu w klatce B

razem 4 267,01
40 Pocztowa 6

razem 0,00
41 Pocztowa 4 wymiana termozaworów w mieszkaniach

razem 28 148,69
42 Pocztowa 8

razem 0,00
wymiana balustrady przy wejsciu do budynku
likwidacja piaskownic
wykonanie ekspertyzy technicznej dotyczącej 
kotłowni
wymiana rur spustowych
wymiana termozaworów
wykonanie punktu poboru wody
montaż słupków drogowych elastycznych

razem 74 588,43
podłączenie nowego zwodu odgromowego na 
budynku (R2)
wymiana termozaworów

razem 924,34
45 Słowackiego 1 wymiana termozaworów

razem 143,27
46 Słowackiego 3 modernizacja instalacji kanalizacyjnej

razem 120 944,60
wymiana drzwi na drzwi przeciwpożarowe
modernizacja instalacji elektrycznej ppoż
wymiana termozaworów
opracowanie dokumentacji p.poż. (zlecenie z 
2019 - termin do 31.03.2020)

razem 203 997,56

44 Reja 2

47 Sienkiewicza 6

39 Łokietka 5

43 Reja 1

34 Strażnicza 4

35 Strażnicza 5

37 Dworcowa 16

33 Strażnicza 3



utwardzenie pod pojemniki selektywne wraz z 
ogrodzeniem
dostawa i motaż znaków p.poż

razem 6 840,22
dostawa i motaż znaków p.poż
wymiana termozaworów
uzupełnienie docieplenia ściany nadbudówki

razem 3 627,47
wymiana dźwigu
dostawa i motaż znaków p.poż
zlecenie po przeglądzie p.poż
wymiana termozaworów
remont murka oporowego przy garażach

razem 192 010,29
malowanie wewnętrzne drzwi kabin + wymiana 
okładziny
dostawa i motaż znaków p.poż
usunięcie skutków pożaru

razem 4 575,84
dostawa i motaż znaków p.poż
wymiana termozaworów

razem 760,34
docieplenie stropu piwnic
docieplenie lukarn-nadzór (przeniesione z 2019)
wymiana części instalacji gazowej
wymiana domofonu w klatce A
monitoring ornitologiczny

razem 58 421,32
docieplenie stropu piwnic
docieplenie lukarn-nadzór (przeniesione z 2019)
monitoring ornitologiczny

razem 31 883,12
docieplenie lukarn-nadzór (przeniesione z 2019)
monitoring ornitologiczny
montaż słupka uchylnego

razem 897,07
56 Chrobrego 3 wymiana pionu kanalizacyjnego kl.D/2,5,8,11,13

razem 8 050,69
57 Chrobrego 5

razem 0,00
58 Chrobrego 7

razem 0,00
nadzór nad robotami (zrealizowano w roku 2019)
wymiana stolarki okiennej w pomieszczeniu 
suszarni i w piwnicach
wykonanie kratek osłonowych wylotów bocznych 
kominów wentylacyjnych

razem 6 297,79
nadzór nad robotami (zrealizowano w roku 2019)
wymiana stolarki okiennej w pomieszczeniu 
suszarni i w piwnicach
wykonanie kratek osłonowych wylotów bocznych 
kominów wentylacyjnych
stojak na rowery

razem 5 041,33
nadzór nad robotami (zrealizowano w roku 2019)

Złotników 5

Złotników 353

54

52 Szewska 10

55 Złotnikow 7

59 Chrobrego 9

60 Chrobrego 11

49 Szewska 4

50 Szewska 6

51 Szewska 8

48 Szewska 3



wymiana stolarki okiennej w pomieszczeniu 
suszarni i w piwnicach
wykonanie kratek osłonowych wylotów bocznych 
kominów wentylacyjnych
stojak na rowery
wymiana termozaworów

razem 5 800,56
nadzór nad robotami (zrealizowano w roku 2019)
wymiana stolarki okiennej w pomieszczeniu 
suszarni i w piwnicach
wykonanie kratek osłonowych wylotów bocznych 
kominów wentylacyjnych
stojak na rowery

razem 6 572,57
nadzór nad robotami (zrealizowano w roku 2019)
wykonanie kratek osłonowych wylotów bocznych 
kominów wentylacyjnych
wymiana stolarki okiennej w pomieszczeniu 
suszarni i piwnicach
wymiana domofonu oraz unifonów w 
mieszkaniach
wymiana termozaworów
stojak na rowery

razem 9 523,26
nadzór nad robotami (zrealizowano w roku 2019)
wymiana stolarki okiennej w pomieszczeniu 
suszarni i piwnicach
wykonanie kratek osłonowych wylotów bocznych 
kominów wentylacyjnych
malowanie barierki przy zejściu zewnętrznym do 
piwnicy
stojak na rowery

razem 5 307,98
remont wejść do budynku i lokali użytkowych 
(roboty z 2019 - termin do 31.03.2020r.)
remont chodnika
wymiana domofonu oraz unifonów w 
mieszkaniach
malowanie drzwi w windzie

razem 201 173,78
wymiana stolarki okiennej w pomieszczeniach 
ogólnego użytku i okienek piwnicznych
wymiana termozaworów
nadzór nad robotami (zrealizowano w roku 2019)

razem 9 768,93
wymiana stolarki okiennej 
likwidacja włączników (zrealizowano)
malowanie klatki schodowej
wymiana drzwiczek do szafek z ciepłomierzami

razem 4 018,05
68 Piłsudskiego 89

razem 0,00
nadzór nad robotami z 2019r. - zrealizowane
naprawa pokrycia dachowego nad mieszkaniem 
Środkowa 1/12
wymiana termozaworów
naprawa filara

67 Piłsudskiego 13

69
Piłsudskiego 92 a 
Środkowa 1, 3

64 Klasztorna 3

65 Kwiatowa 1

66 Limanowskiego 28

61 Chrobrego 13

62 Chrobrego 15

63 Klasztorna 1



wymiana domofonu oraz unifonów w 
mieszkaniach

razem 38 299,75
wymiana domofonu oraz unifonów w 
mieszkaniach
ogrodzenie trawnika pod balkonani kl.A

razem 5 630,89
71 Struga 9-11 wymiana termozaworów

razem 88,50
wymiana stolarki okiennej w pomieszczeniu 
suszarni i w piwnicach
wykonanie kratek osłonowych wylotów bocznych 
kominów wentylacyjnych
likwidacja piaskownic
malowanie barierki przy zejściu zewnętrznym do 
piwnicy

razem 5 588,48
RAZEM 2 071 348,67

1 000,00

72 Wita Stwosza 2

70 Słowackiego 17


