
                                                                                                                                                
Planowane remonty w 2020r.

Lp. ADRES      Zakres rzeczowy
Ilość

jednostek

1 2 3 4

1 Rzeszowska 2

 1. Wykonanie podłączenia wymiennika ciepła c.o. i prace adaptacyjne 

pomieszczenia

1kpl.

2 Rzeszowska 2A

1. Remont kapitalny klatek schodowych

2. Wykonanie podłączenia wymiennika ciepła c.o. i prace adaptacyjne 

pomieszczenia

2szt.

1kpl.

3
Rzeszowska 2B

1. Remont kapitalny klatek schodowych

2. Wykonanie podłączenia wymiennika ciepła c.o. i prace adaptacyjne 

pomieszczenia

3. Naprawa balkonów

3szt.

1kpl.

4szt.

4 Pl. Wolności 1     ---------------------

1



5 Słowackiego 1     ---------------------

6 Kwiatkowskiego 
2A

      

   ----------------------

7 Słowackiego 6

1. Wykonanie podłączenia 2szt. wymienników ciepła c.o. i prace adaptacyjne 

pomieszczeń

1kpl.

8 Sportowa 6

1. Wykonanie podłączenia wymiennika ciepła c.o. i prace adaptacyjne 

pomieszczenia

2. Naprawa balkonu

1kpl.

1szt.

9 Tysiąclecia 16

 1. Malowanie klatek

 2. Naprawa balkonu

2szt.

1szt.

10 Tysiąclecia 18

 1. Malowanie klatek

 2. Naprawa balkonów
2szt.

6szt.

11 Tysiąclecia 18A

1. Malowanie klatek

2. Naprawa balkonów

  

3szt.

8szt.

2



12 Tysiąclecia 20

1. Docieplenie cokołu z wymianą okienek piwnicznych i opaski odbojowej 1kpl.

13 Wszystkie zasoby

1.Montaż progów zwalniających z mieszanki gumowej (2szt.) razem ze znakami 

informacyjnymi na drogach osiedlowych pomiędzy budynkami Tysiąclecia 16-18 

i 18-20

2. Remont placów zabaw

(Słowackiego 6, Sportowa 6), (Rzeszowska 2, 2A, 2B), (Tysiąclecia 18, 18A)

3. Otynkowanie jednej ściany budynku gospodarczego na ul. Słowackiego

2szt.

1kpl.

1szt.

14 Mienie 
Spółdzielni

1. Remont pomieszczeń administracyjnych  - Kwiatkowskiego 2B 1kpl.

15 Garaże 
Daszyńskiego    ------------------------

16
Wszystkie zasoby 
(Mienie 
Spółdzielni)

Rezerwa

1. Wymiana instalacji wodnej

2. Wymiana kanalizacji.

3. Wymiana okien w tym wymiana we własnym zakresie.

4. Naprawa - wymiana  ławek.

5. Wykonanie odwodnienia wjazdu przy bloku Tysiąclecia 20

6. Inne. 
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