
Adres Rodzaj robót 

Wymiana wpustów dachowych wraz z częściową wymianą rur deszczowych 

Wymiana wodomierzy z.w. i c.w.

Bieżąca naprawa dróg

Dostosowanie budynku do wymagań ochrony przeciwpożarowej inst.elek.dla 

systemów przeciwpożarowych 

A2/e - wymiana okładziny wewnątrz kabiny oraz jednostronne malowanie 

drzwi na parterze od wewn.

A2/a-h - Wymiana wykładziny na posadzkach ostatnich kondygnacji

Remont loggii + insp.nadzoru + opinia ornitologiczna A9/f/1,3,5,7,9; 

Wykonanie zadaszenia na ostatniej kondygnacji nad balkonami 

koszykowymi + insp.nadzoru

Wymiana wodomierzy z.w. i c.w.

Bieżąca naprawa dróg

Remont loggii + insp. nadzoru A21/B/5,8,11,14,17,20,23,26,29,32,suszarnia; 

A21/C/3,6,9,12,15,18,21,24,27,30,33;  

Wymiana wodomierzy z.w. i c.w.

Wymiana drzwi zewnętrznych - A21_kl. A,C

A21/b- wymiana okładzin wewn. kabiny, malowanie jednostronne drzwi od 

wewnątrz: 0-10 piętro; A21/d - wymiana okładziny wewn. kabiny;

A21/a-h - wymiana wykładziny na posadzkach ostatnich kondygnacji

Malowanie klatek schodowych, pomieszczeń części wspólnych i korytarzy 

piwniczynch

Wykonanie ogrodzenia na pojemniki do zbiórki odpadów selektywnych 

Wymiana wpustów dachowych wraz z częściową wymianą rur deszczowych 

Remont loggii + inspektor nadzoru+opinia ornitologiczna                                         

B1/c/2,5,8,11,14,17,20,23,26,29,32,suszarnia; 

Wymiana wodomierzy z.w. i c.w.

Bieżąca naprawa dróg

Wymiana drzwi wejściowych_ klatka H,C

B1/b,d,e - wymiana okładziny wewn. kabiny w kl._b, obustronne malowanie 

drzwi na parterze oraz jednostronne malowanie drzwi od wewn. kabiny: 1-10 

piętro (b,d,e)

B1/f - wymiana wciagarki na wciągarkę bezreduktorową, kabiny na stalową, 

wymiana drzwi na automatyczne   

B1/a-h - wymina wykładzin na posadzkach na ostatnich kondygnacjach; 

B1/a/1-5 piętro, B1/f/4,10 piętro, B1g/6,9,10 piętro - wymiana wykładzin na 

posadzkach

Wykonanie ogrodzenia na pojemniki do zbiórki odpadów selektywnych 

OZ _Plan remontów_2022 r.

A2

A9

A21

B1



Adres Rodzaj robót 

A2

Remont loggii + inspektor nadzoru+opinia ornitologiczna pion 

B3/a/2,4,6,8,10;  B3/b/1,3,5,7,9

Wykonanie zadaszenia na ostatniej kondygnacji nad balkonami 

koszykowymi + insp.nadzoru

Wymiana wodomierzy z.w. i c.w.

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej parkingu na terenie 

dawnego boiska sportowego + wykonanie i otwarcie parkingu

Bieżąca naprawa dróg

Remont balkonów koszykowych (nad prześwitem) B4/d/2,6,8 + insp. nadzoru 

+ opinia ornitologiczna

Wykonanie zadaszenia na ostatniej kondygnacji nad balkonami 

koszykowymi + insp.nadzoru

Wymiana wodomierzy z.w. i c.w.

Wykonanie zamknięcia parkingu szlabanem + aplikacja dostępowa 

Bieżąca naprawa dróg

Wymiana wodomierzy z.w. i c.w.

Bieżąca naprawa dróg

Wymiana wodomierzy z.w. i c.w.

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej parkingu na terenie 

dawnego boiska sportowego + wykonanie i otwarcie parkingu

Bieżąca naprawa dróg

Wymiana wodomierzy z.w. i c.w.

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej parkingu na terenie 

dawnego boiska sportowego + wykonanie i otwarcie parkingu

Bieżąca naprawa dróg

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

inspektor nadzoru

Remont loggii + insp. nadzoru+opinia ornitologiczna B10/i/2,4,6,8,10; 

B10/j/1,3,5,7,9; - 10 szt. 

Remont balkonów koszykowych B11/i/3,5,7,9 + insp. nadzoru + opinia 

ornitologiczna

Remont loggii + insp. nadzoru+opinia ornitologiczna B9/b/2,4,6,8,10; 

B9/c/1,4,7,10,13

Remont loggii + insp. nadzoru+opinia ornitologiczna B12/e/1,3,5,7,9; 

B12/f/2,4,6,8,10 - 10 szt. 

Wymiana wodomierzy z.w. i c.w.

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

studzienki oraz zasuwy burzowej, obejście odpływu deszczówki + insp.

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

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej parkingu na terenie 

dawnego boiska sportowego + wykonanie i otwarcie parkingu

Bieżąca naprawa dróg

Modernizacja placu zabaw zgodnie z projektem - etap II
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Adres Rodzaj robót 

A2

Remont loggii + insp. nadzoru+opinia ornitologiczna 

B14/b/2,4,6,8,10,12,14,16,18,20,23; B14/c/3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23; 

Wymiana wodomierzy z.w. i c.w.

Bieżąca naprawa dróg

Wymiana drzwi wejściowych: B14/a, b, e, f

B14/h - wymiana okładziny wewn. kabiny, obustronne malowanie drzwi na 

parterze, jednostronne malowanie drzwi od wewn. kabiny: 1-10 piętro

Wymiana wciągarki na wciągarkę bezreduktorową i dostosowanie 

istniejącego sterowania falownikowego do obsługi wciągarki 

Wykonanie altany śmietnikowej

Wymiana wodomierzy z.w. i c.w.

Bieżąca naprawa dróg

Wymiana okładziny wewnątrz kabiny

Wykonanie altany śmietnikowej

Bieżąca naprawa dróg

Wymiana centralki domofonowej wraz z wymianą unifonów w lokalach 

mieszkalnych i użytkowych

Modernizacja placu zabaw zgodnie z projektem - etap II

Wymiana wodomierzy z.w. i c.w.

Bieżąca naprawa dróg

Remont schodów

Wymiana centralki domofonowej wraz z wymianą unifonów w lokalach 

mieszkalnych i użytkowych

Modernizacja placu zabaw zgodnie z projektem - etap II

Bieżąca naprawa dróg

Wymiana drzwi wejściowych_ klatka J

Wymiana centralki domofonowej wraz z wymianą unifonów w lokalach 

mieszkalnych i użytkowych

Modernizacja placu zabaw zgodnie z projektem - etap II

Wykonanie projektu modernizacji instalacji gazowej

B25 Bieżąca naprawa dróg

Wymiana wodomierzy z.w. i c.w.

Bieżąca naprawa dróg

Wymiana drzwi wejściowych - B26/b, e

Garaże A7
Naprawa nawierzchni 1 ciągu komunikacyjnego miedzy garażami, regulacja 

studzienek i wpustów ulicznych + bieżaca naprawa dróg 
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