
1 Kontynuacja remontu elewacji (docieplenie) strona wschodnia i północna (zakończenie budynku). al. Piłsudskiego 40-46
2 Częściowy remont kanalizacji sanitarnej 3T kl 46 i 40 al. Piłsudskiego 40 i 46
3 Opracowanie projektu remontu  elewacji (docieplenie) budynku wraz ze wzmocnieniem płyt al. Piłsudskiego 52-56
4 Remont elewacji (docieplenie) budynku strona południowa i północna al. Piłsudskiego 52-56
5 Remont parteru z wymianą stolarki, wyłożenie ścian płytkami ceramicznymi, posadzki płytkami 

gresowymi, ocieplenie stropu, wymiana grzejnika i malowanie.
al. Piłsudskiego 64

6 Malowanie ostatniej kondygnacji w budynku al. Piłsudskiego 66 i 36
7 Wykonanie boiska do siatkówki plażowej pomiędzy budynkami 3T i 4T al. Piłsudskiego  52-56 i 62-66

1 Kontynuacja remontu elewacji (docieplenie) ściana wschodnia  (zakończenie budynku). 
ul. Turkusowa 21-27

2 Remont chodnika przy budynku 6T (strona wschodnia) ul. Turkusowa 15-19

1 Montaż płyt osłonowych balkonów (40 szt.) ul. Tołstoja 40 - 48
2 Wykonanie projektu parkingu i zagospodarowania terenu ul. Tołstoja 28-36, 40-48
3 Wykonanie parkingu i zagospodarowanie terenu ul. Tołstoja 28-36, 40-48
4 Wymina urządzenia zabawowego na placu zabaw (finansowanie 50%) ul. Tołstoja 50-56
5 Wykonanie projektu kanalizacji deszczowej ul. Tołstoja 28-36, 40-48
6 Wykonanie projektu i montaż płyt osłonowych balkonów (88 szt.) ul. Tołstoja 28-36
7 Wykonanie projektu i montaż płyt osłonowych balkonów (80 szt.) ul. Tołstoja 50-56
8 Opracowanie projektu wymiany poziomów ccw. ul. Tołstoja 2-12
9 Wymiana poziomów ccw i cyrkulacji oraz wymiana zaworów podpionowych zimnej wody ul. Tołstoja 2-12

10 Wymiana opraw żarowych na ledowe z czujnikiem ruchu i zmierzchu we wszystkich klatkach schodowych 
wraz z niezbędna przeróbką instalacji elektrycznej

ul. Tołstoja 2-12, 14-26, 28-36, 40-48, 50-56

NIERUCHOMOŚĆ   I    os.T  bud. 1 - 4

 PLAN REMONTÓW na 2020 r.

Lp. Zakres robót Lokalizacja

NIERUCHOMOŚĆ II  os. T  bud. 5 - 7

NIERUCHOMOŚĆ III os.T bud. 8 -12



1 Kontynuacja remontu elewacji (docieplenie) budynku ściana południowa  (zakończenie budynku).
ul. Tołstoja 9-11

2 Remont schodów do lokalu mieszkalnego wraz z balustradą i daszkiem zewnętrznym (strona południowa).
ul. Tołstoja 11/66

3 Remont nawierzchni drogi dojazdowej do budynku (strona wschodnia) Tołstoja 9-11
4 Zabezpieczenie stropodachów przed ptakami 13T-15T ul. Tołstoja 13-15, 60-62, 66-68
5 Wymina urządzenia zabawowego na placu zabaw (finansowanie 50%) ul. Tołstoja 60-62

1 Kontynuacja remontu elewacji (docieplenie) budynku ściana wschodnia (zakończenie budynku). ul. Armii Krajowej 31-35

2 Remont kanalizacji deszczowej budynku przy ul. Armii Krajowej 41-45 ul. Armii Krajowej 41-45
3 Montaż desek osłonowych kompozytowych na balkonach (40 balkony). ul. Armii Krajowej 37-39,51-55
4 Opracowanie projektu remontu elewacji (docieplenia) budynku wraz ze wzmocnieniem płyt ul. Armii Krajowej 57-59
5 Remont elewacji (docieplenie) budynku ściana południowa bez okien. ul. Armii Krajowej 57-59

1 Montaż desek osłonowych kompozytowych na balkonach (16 balkonów). ul. Armii Krajowej 69-71
2 Opracowanie projektu remontu elewacji (ocieplenia) budynku wraz ze wzmocnieniem płyt ul. Armii Krajowej 73-75
3 Remont elewacji (ocieplenia) budynku ściana północna ul. Armii Krajowej 73-75

1 Montaż desek osłonowych kompozytowych na balkonach (16 balkonów). ul. Armii Krajowej 81-83
2 Opracowanie projektu remontu elewacji (ocieplenia) budynku wraz ze wzmocnieniem płyt ul. Na Grobli 2-4
3 Remont elewacji (ocieplenia) budynku ściana północna ul. Na Grobli 2-4

NIERUCHOMOŚĆ V  os.T-1 bud.1- 8

NIERUCHOMOŚĆ VI os.T-1 bud. 9-12

NIERUCHOMOŚĆ IV os.T bud.13-16

NIERUCHOMOŚĆ VII os.T-1 bud. 13-16


