
Planowane remonty w 2017r.

Lp.
ADRES                        Zakres rzeczowy

Ilość
jednostek

1 2 3 4

1
Rzeszowska 2

1. Wymienić drzwi wejściowe do piwnic.

2. Remont i odnowienie wiatrołapów, obudować zawory 

gazowe.

3. Naprawić ścianę elewacji od strony południowej.

4 szt.

4 szt.

2
Rzeszowska 2A

1. Wymiana drzwi wejściowych do piwnic.

2. Remont i odnowienie wiatrołapów, odbudowa zaworów 
gazowych.

3 szt.

3 kl.

3 Rzeszowska 2B

1. Wymienić drzwi wejściowe do piwnic.

2. Wymienić drzwi zaplecza lokali użytkowych.

3. Wykonać obudowę zaworów gazowych, wyreomontować

i odnowić wiatrołapy.

4. Wyremontować obróbkę blacharską zadaszenia lokali 
użytkowych. 

5 szt.

3 szt.

5 szt.

1



4 Pl. Wolności 1

1. Wymienić drzwi wejściowe do piwnic.

2.Remont i konserwacja obróbek blacharskich murów 

ogniowych i attyki oraz deflektorów na naddachowej części 

kominów.

3. Naprawić ścianę przy  oknie wystawowym w lokalu PSS 

„Społem”, wymienić szybę w witrynie lokalu użytkowego 

(sklep kosmetyczny).

4 szt.

Obiekt

Obiekt

5 Słowackiego 1

1. Wymienić drzwi przy zejściach do piwnic.

2. Wykonać oświetlenie w komórkach piwnicznych.

3. Wykonać nowe stopnie przy  wejściach do klatek 

schodowych

2 szt.

2 szt.

6 Kwiatkowskiego 2A

1. Remont korytarzy  piwnicznych (tynkowanie 

i malowanie sufitów i ścan korytarzy piwnicznych).

2. Wykonanie szachtów  technicznych wraz z modernizacją 

instalacji elektrycznej.

3. Remont posadzek korytarzy piwnicznych.

4. Przebudowa schodów wejściowych do kl. I wraz 

z balustradami.

Obiekt

Obiekt

Obiekt

1 kpl

2



7 Słowackiego 6

1. Modernizacja WLZ na klatkach schodowych.

2. Remont i malowanie ścian i sufitów korytarzy 

piwnicznych.

3. Wymiana drzwi przy zejściach do piwnic.

4 kl.

8 Sportowa 6

1. Remont i malowanie ścian i sufitów korytarzy 

piwnicznych.

9 Tysiąclecia 16

1. Remont i modernizacja wiatrołapów. 6

10 Tysiąclecia 18
1. Remont i modernizacja wiatrołapów. 8

11 Tysiąclecia 18A
1. Remont i modernizacja wiatrołapów. 7

12 Tysiąclecia 20
1. Remont i modernizacja wiatrołapów.

2. Rekultywacja terenu przed budynkiem.

7

Obiekt

3



13 Wszystkie zasoby

1. Wymiana stolarki okiennej.

2. Wymiana stolarki okiennej we własnym zakresie.

14 Pl. Wolności Warsztat

1. Remont i odnowienie ścian i sufitów pomieszczenia 

warsztatowego i pomieszczeń socjalnych.

15 Garaże Daszyńskiego

1. Remont elewacji kompleksu garaży poprzez ich 

docieplenie – strona północna

Obiekt

16 Wszystkie zasoby

 Rezerwa

Do wykorzystania na remonty bieżące i awaryjne, wymiana 

instalacji wodno-kanalizacyjnej łącznie z jej czyszczeniem, 

likwidacja nieszczelności pokryć dachowych i obróbek 

blacharskich, naprawa administracyjnej instalacji elektrycznej, 

naprawa nawierzchni terenów utwardzonych, naprawa urządzeń 

zabawowych

Przybliżony
koszt w tys. złotych

527,6
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