
Adres Rodzaj robót 

Wymiana wpustów dachowych wraz z częściową wymianą rur deszczowych 

Chemiczne czyszczenie poziomów i pionów instalacji cwu i cyrkulacji

Bieżąca naprawa dróg

Aktualizacja projektu oznakowania dróg i parkingów, wykonanie 

oznakowania i wdrożenie organizacji ruchu

Wymiana gum chwytaczy oraz ślizgów dźwigów A2/b,c,d,e,g,h

Remont loggii + insp. Nadzoru+ opinia ornitologiczna B/2,4,6,8,10, 

C/1,4,7,10,13, J/1,3,5,7,9, 

Wykonanie zadaszenia na ostatniej kondygnacji nad balkonami 

koszykowymi + insp.nadzoru

Remont balkonów koszykowych A9/d/3,5,7,9 + insp. nadzoru + opinia 

ornitologiczna

Bieżąca naprawa dróg

Aktualizacja projektu oznakowania dróg i parkingów, wykonanie 

oznakowania i wdrożenie organizacji ruchu

Naprawa sufitu prześwitu

Wykonanie projektu modernizacji placu zabaw 

Wykonanie projektu zadaszeń nad balkonami koszykowymi na ostatnich 

kondygnacjach 

Remont loggii + insp. nadzoru A 4,8,12,16,20,24,28,32,36,40,44,47,                                 

B 1,3,6,9,12,15,18,21,24,27,30,34      

Utwardzenie terenu pod altanę śmietnikową kostką typu polbruk+insp.

A21/h wymiana wciągarki na wciągarkę bezreduktorową i sterowania 

przekaźnikowego na sterowanie z falownikiem +badanie dozorowe.

Wymiana gum chwytaczy oraz ślizgów dźwigów A21/b,e,f,g

Naprawa drzwi szybowych dźwigu osobowego na II piętrze klatki schodowej 

C

Wykonanie ogrodzeń na pojemniki do zbiórki odpadów selektywnych 

Wykonanie płytek na ścianach i posadzkach wewnątrz kiosków wejściowych 

do budynku

Wymiana wpustów dachowych wraz z częściową wymianą rur deszczowych 

Remont loggii + inspektor nadzoru+opinia ornitologiczna 

E/2,5,8,11,14,17,20, 23,26,29,32,suszarnia; 

F/1,3,6,9,12,15,18,21,24,27,30,34

Bieżąca naprawa dróg

Aktualizacja projektu oznakowania dróg i parkingów, wykonanie 

oznakowania i wdrożenie organizacji ruchu

Naprawa sufitu prześwitu

B1/c wymiana wciągarki na wciągarkę bezreduktorową i sterowania 

przekaźnikowego na sterowanie z falownikiem +badanie dozorowe

Wykonanie ogrodzenia na pojemniki do zbiórki odpadów selektywnych

Wykonanie płytek na ścianach i posadzkach wewnątrz kiosków wejściowych 

do budynku
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Remont loggii + inspektor nadzoru+opinia ornitologiczna B3/A/1,3,5,7,9

Wykonanie zadaszenia na ostatniej kondygnacji nad balkonami 

koszykowymi + insp.nadzoru

Bieżąca naprawa dróg

Aktualizacja projektu oznakowania dróg i parkingów, wykonanie 

oznakowania i wdrożenie organizacji ruchu

Wymiana centralki domofonowej wraz z wymianą unifonów w lokalach 

mieszkalnych i użytkowych.

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej parkingu na terenie 

dawnego boiska sportowego.

Wykonanie projektu zadaszeń nad balkonami koszykowymi na ostatnich 

kondygnacjach 

B4/j miejscowa naprawa pokrycia dachowego wraz z częściową wymianą 

rynny dachowej i obróbek blacharskich gzymsu+ inspektor nadzoru

Remont loggii + inspektor nadzoru+opinia ornitologiczna  A/1,3,5,7,9

Wykonanie zadaszenia na ostatniej kondygnacji nad balkonami 

koszykowymi + insp.nadzoru

Bieżąca naprawa dróg

Aktualizacja projektu oznakowania dróg i parkingów, wykonanie 

oznakowania i wdrożenie organizacji ruchu

Wykonanie zamknięcia parkingu - szlaban + aplikacja dostępowa

Wykonanie projektu zadaszeń nad balkonami koszykowymi na ostatnich 

kondygnacjach 

Wykonanie zadaszenia na ostatniej kondygnacji nad balkonami 

koszykowymi + insp.nadzoru

Bieżąca naprawa dróg

Aktualizacja projektu oznakowania dróg i parkingów, wykonanie 

oznakowania i wdrożenie organizacji ruchu

Wymiana centralki domofonowej wraz z wymianą unifonów w lokalach 

mieszkalnych i użytkowych

Wykonanie projektu zadaszeń nad balkonami koszykowymi na ostatnich 

kondygnacjach 

Bieżąca naprawa dróg

Aktualizacja projektu oznakowania dróg i parkingów, wykonanie 

oznakowania i wdrożenie organizacji ruchu

Wymiana centralki domofonowej wraz z wymianą unifonów w lokalach 

mieszkalnych i użytkowych

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej parkingu na terenie 

dawnego boiska sportowego.

Wykonanie projektu zadaszeń nad balkonami koszykowymi na ostatnich 

kondygnacjach 
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Bieżąca naprawa dróg

Aktualizacja projektu oznakowania dróg i parkingów, wykonanie 

oznakowania i wdrożenie organizacji ruchu

Usunięcie mikroorganizmów z elewacji budynku od strony loggii B8/a-c + 

inspektor nadzoru

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej parkingu na terenie 

dawnego boiska sportowego

Wykonanie projektu zadaszeń nad balkonami koszykowymi na ostatnich 

kondygnacjach 

Remont loggii + inspektor nadzoru+opinia ornitologiczna B12  C/1,3,5,7,9; 

D/2,4,6,8,10

B 11/i - wymiana części poziomów kanalizacyjnych, montaż jednej szt. 

studzienki oraz zasuwy burzowej, obejście odpływu deszczówki + insp. 

Nadzoru

B13/a - wymiana części poziomów kanalizacyjnych + insp. Nadzoru

Bieżąca naprawa dróg

Aktualizacja projektu oznakowania dróg i parkingów, wykonanie 

oznakowania i wdrożenie organizacji ruchu

Miejscowa naprawa elewacji wraz z wymianą kosza spustowego i rury 

spustowej - B11/h + inspektor nadzoru

Wymiana centralki domofonowej wraz z wymianą unifonów w lokalach 

mieszkalnych i użytkowych

Modernizacja placu zabaw zgodnie z projektem - etap I

B11/e-f wykonanie ogrodzenia skweru zieleni od str. Loggii panelem 3D wys. 

0,5 m

Wykonanie projektu modernizacji placu zabaw 

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej parkingu na terenie 

dawnego boiska sportowego.

Wykonanie projektu zadaszeń nad balkonami koszykowymi na ostatnich 

kondygnacjach 

Remont loggii + insp. nadzoru+opinia ornitologiczna B14/A/1,4,7,10,13,16,                   

19,22,25,28,31,suszarnia; B/1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21, suszarnia; C/ 

1,2,4,6,8,10,12,14,16,18,20,22;  D/1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,24; 

Wymiana pompy CR 10-04/1,5 kW

Utwardzenie terenu pod altanę śmietnikową kostką typu polbruk+insp.

Bieżąca naprawa dróg

Aktualizacja projektu oznakowania dróg i parkingów, wykonanie 

oznakowania i wdrożenie organizacji ruchu

B14/h wymiana wciągarki na wciągarkę bezreduktorową i sterowania 

przekaźnikowego na sterowanie z falownikiem +badanie dozorowe.

Wymiana gum chwytaczy oraz ślizgów dźwigów B14/a,e,f

Wykonanie altany śmietnikowej

Malowanie częściowe klatki schodowej (c,h,f) po podpaleniach
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Wymiana pompy CR 5-6/1,1 kW

Wykonanie nawierzchni z polbruk pod altanę śmietnikową + insp.

Bieżąca naprawa dróg

Aktualizacja projektu oznakowania dróg i parkingów, wykonanie 

oznakowania i wdrożenie organizacji ruchu

Wykonanie altany śmietnikowej

Wykonanie projektu zadaszenia nad 2 loggiami na ostatniej kondygnacji

Bieżąca naprawa dróg

Aktualizacja projektu oznakowania dróg i parkingów, wykonanie 

oznakowania i wdrożenie organizacji ruchu

Montaż lampy terenowej solarnej LED

Modernizacja placu zabaw zgodnie z projektem - etap I

Wykonanie projektu zadaszeń nad balkonami koszykowymi na ostatnich 

kondygnacjach 

Wykonanie projektu modernizacji placu zabaw 

Bieżąca naprawa dróg

Aktualizacja projektu oznakowania dróg i parkingów, wykonanie 

oznakowania i wdrożenie organizacji ruchu

Modernizacja placu zabaw zgodnie z projektem - etap I

Wykonanie projektu modernizacji placu zabaw 

Bieżąca naprawa dróg

Aktualizacja projektu oznakowania dróg i parkingów, wykonanie 

oznakowania i wdrożenie organizacji ruchu

Modernizacja placu zabaw zgodnie z projektem - etap I

Częściowa wymiana instalacji gazowej w mieszkaniach (23 szt.) + wymiana 

zaworów podpionowych

Montaż stojaka na rowery + wykonanie nawierzchni typu polbruk pod stojak

Wykonanie projektu zadaszeń nad balkonami koszykowymi na ostatnich 

kondygnacjach 

Wykonanie projektu modernizacji placu zabaw 

B24 Naprawa studzienki kanalizacyjnej B24/b

Bieżąca naprawa dróg

Aktualizacja projektu oznakowania dróg i parkingów, wykonanie 

oznakowania i wdrożenie organizacji ruchu
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Bieżąca naprawa dróg

Aktualizacja projektu oznakowania dróg i parkingów, wykonanie 

oznakowania i wdrożenie organizacji ruchu

Naprawa nawierzchni 1 ciągu komunikacyjnego między garażami, regulacja 

studzienek i wpustów ulicznych + bieżąca naprawa dróg

Aktualizacja projektu oznakowania dróg i parkingów, wykonanie 

oznakowania i wdrożenie organizacji ruchu.
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Garaże A9


