
 
Planowane remonty w 2018 roku

Lp. ADRES                        Zakres rzeczowy
Ilość

jednostek

1 2 3 4

1 Rzeszowska 2

 

1. Montaż skrzynek gazowych na 

elewacji budynku

2. Remont dachu

4 szt.

1 kpl

2 Rzeszowska 2A

1. Montaż skrzynek gazowych na 

elewacji budynku

2. Remont dachu

3 szt.

1 kpl

3 Rzeszowska 2B

1. Montaż skrzynek gazowych na 

elewacji budynku

2. Remont dachu

3. Wykonanie izolacji 

przeciwwilgociowej  części piwnicznej - 

strona północna

4. Remont balkonów

5 szt.

1 kpl
30 mkw

2 szt. 

1



4 Pl. Wolności 1
1. Remont dachu

2. Montaż oświetlenia w tunelu

1 kpl
1 kpl

5 Słowackiego 1

1. Remont klatek schodowych 

(balustrady, wyłożenie schodów 

i podestów płytkami ceramicznym

i malowanie ścian i sufitów)

2. Remont dachu

2

1 kpl

6 Kwiatkowskiego 2A

1. Remont dachu

2. Remont schodów wejściowych do 

I  klatki

1 kpl
1 kpl

7 Słowackiego 6

1. Wymiana WLZ

2. Wymiana grzejników na klatkach 

schodowych

3. Remont klatek schodowych - 

malowanie

2 kl.
4 szt.

4 kl.

2



8 Sportowa 6

1. Remont pokrycia dachu lokalu 

użytkowego i stolarki okiennej II klatki 

na wysokości stropu I kondygnacji

2. Remont korytarzy piwnicznych – 

malowanie

3. Wymiana drzwi – lokal użytkowy

1 kpl

1 kpl

2 szt.

9 Tysiąclecia 16

1. Wymiana okienek piwnicznych 

2. Docieplenie cokołu wokół budynku

3. Wymiana opaski odbojowej

4. Remont dachów - kominów

22 szt.
243 mkw
93 mkw

1 kpl

10 Tysiąclecia 18 3. Remont dachów - kominów 1 kpl

11 Tysiąclecia 18A 3. Remont dachów - kominów 1 kpl

12 Tysiąclecia 20
1. Utwardzenie parkingu

2. Remont dachów - kominów

300 mkw
1 kpl

3



13 Wszystkie zasoby

1. Montaż zaworów termostatycznych 

na klatkach schodowych

2. Remont urządzeń zabawowych

3. Szlaban sterowany pilotem

56 szt.

4 kpl
1 kpl

14 Mienie Spółdzielni

1. Malowanie warsztatu i remont 

pomieszczeń socjalnych

2. Remont pomieszczeń 

administracyjnych – Kwiatkowskiego 2b

1 kpl

15 Garaże Daszyńskiego

1. Remont ściany południowej 

i zachodniej

2. Remont dachu

180 mkw

1 kpl

16 Wszystkie zasoby 
(Mienie Spółdzielni)

 

Rezerwa 1 kpl

Przybliżony koszt w tys. złotych: 
524,4
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