Plan robót remontowych i napraw bieżących w roku 2020
Osiedle Śródmieście
Roboty remontowe do realizacji przez wykonawstwo obce

Nr
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I
1

Zakres robót/uwagi

Adres
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KREDYT na wykonanie robót termomodernizacyjnych i remontowych które dotyczą:
Wojska Polskiego 25
1. Ocieplenia ścian zewnętrznych, wymiany stolarki okiennej piwnic i poddasza, oraz ślusarki
drzwiowej do klatek schodowych szt. 4
2. Remontu balkonów szt. 24
3. Remontu dachu i kominów ponad dachem
4. Ocieplenia wełną mineralną stropu ostatniej kondygnacji
5. Robót remontowych towarzyszących - remont ściany oporowej, studzienek zaokiennych,
podestów wejściowych, daszka nad witrynami sklepowymi, wymiana daszków nad wejściami do
klatek schodowych.

II

Ocieplenie ścian zewnętrznych, remont loggii, wejść, wymiana stolarki okiennej klatek schodowych
(świetliki),
piwnic, likwidacja studni przyokiennych, wymiana obróbek blacharskich pasów nad i pod rynnowych, remont
kominów

1

Wojska Polskiego 31

opis jw.. - elewacja zachodnia kl. III (malowanie elewacji) , IV, V, oraz szczytowa (północna) kl.
V - kontynuacja

malowanie elewacji kl. III
remont balkonów szt. 28, loggii szt. 4
III Remont balkonów w zakresie wymiany szlichty cementowej, obróbek blacharskich, fragmentów balustrady, montaż
osłon, wymiana parapetów okiennych
1

Chopina 66/70
Niepodległości 10
Chopina 74/78
IV Inne budowlane
1 Kubusia Puchatka 14
2
3

2

Chopina 6

3

Wojska Polskiego 20

4

Niepodległości 9
Trąbalskiego 9

V
1
2
VI
1

opis jw.. szt. 8 - kontynuacja
opis jw.. balkony szt. 4 loggie szt. 4
opis jw.. szt. 24 - kontynuacja
likwidacja studzienek zaokiennych z wymiana stolarki okiennej piwnic szt. 21, uzupełnienie
opaski przy studzienkach
remont wejść w zakresie: zadaszeń, ułożenia gresu przy drzwiach do klatek schodowych,
wykonania lastryka podestów i schodów
wymiana stolarki okiennej szt. 15 wraz z parapetami
wykonanie lastryka podestów i schodów, barierki ze stali nierdzewnej, do wejścia klatki
schodowej od strony północnej
wykonanie podestu i schodów z lastryka płukanego
wykonanie podestu z lastryka płukanego

Remont chodników (kostka Bauma) z wymianą obrzeży
Prusa 82, 84
~ 57 + 96 m2 = 153m2- przed budynkiem
Osiedle
naprawy nawierzchni ulic po zimie
Roboty sanitarne
Bolesława Prusa 62
Polimeryzacja instalacji gazowej
Roboty remontowe do realizacji przez Administrację

VII
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3
4
5
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8
9

Naprawy główne
Prusa 84
Chopina 6 kl.
Chopina 2/4
Chopina 25
Prusa 76
Chopina 66/70
Baśniowa 3
Chopina 66/70
W. Polskiego 16

malowanie klatek schodowych
opis jw..
opis jw..
opis jw..
remont wejścia
remont pergoli śmietnikowej
wymiana przyłączy i tablic głównych administracyjnych
opis jw..
instalacji ppoż.. - kontynuacja zaleceń - cz. elektryczna: węzeł cieplny, wykonanie WLZ do
złącza kablowego zgodnie z PT

10

Naprawy bieżące wykonywane przez Administrację wg potrzeb
11 Wymiana wodomierzy szt. 1000

1

