
RZECZOWY PLAN REMONTÓW NA ROK 2019 WSM ŻOLIBORZ II

LP. RODZAJ   ROBÓT ADRES

Remonty w ramach funduszu scentralizowanego  - lokale mieszkalne (SFRO)

1 Remont balkonów i loggi - etap II Dymińska 9b
2 Remont balkonów i loggi Gen. Zajączka 27
3 Remont balkonów Ks.T.Boguckiego 6
4 Remont balkonów Gen. Zajączka 15
5 Remont loggi od strony płn. Al.Wojska Polskiego 35,37,39
6 Remont dachu Ks.J.Popiełuszki 3
7 Wymiana instalacji gazowej Gen. Zajączka 21
8 Wymiana instalacji gazowej Gen. Zajączka 23

9 Wymiana instalacji elektrycznych w piwnicach i na klatkach schodowych Osiedle

10
Pozostałe - roboty wykonywane w trybie awaryjnym wg. bieżącego 
zpotrzebowania (w tym: naprawy dachów, elewacji, usuwanie awarii 
instalacji wod-kan, gaz., c.o. i skutków innych zdarzeń losowych) 

Osiedle

Remonty w ramach funduszu budynkowego - dźwigi osobowe (FR DŹW.)

11 Remonty awaryjne dźwigów wg. bieżących zgłoszeń Osiedle

12 Naprawa pokrycia garaży Osiedle

13 Roboty awaryjne wg. bieżących zgłoszeń (sanitarne, elektryczne, 
ogólnobudowlane) - pozostałe Osiedle

14 Roboty awaryjne wg. bieżących zgłoszeń (sanitarne, elektryczne, 
ogólnobudowlane)  - Nieruchomość XVI Al. Wojska Polskiego 41, Gołębiowskiego 2

Remonty w ramach funduszu remontowego nieruchomości - lokale mieszkalne (FRN)

15 Roboty realizowane wg. potrzeb nieruchomości i awaryjne (sanitarne, 
elektryczne, ogólnobudowlane, brukarskie) w tym: Osiedle

- Uporządkowanie inst. elektr. przed malowaniem klatek schodowych Popiełuszki 3,7,7a, Boguckiego 1b, Dymińska 2

- Malowanie klatek schodowych Krasińskiego 35, Dymińska 6
- Wymiana świetlików dachowych Popiełuszki 3, Krasińskiego 37

- Remont chodników, ciągów pieszo-jezdnych i podwórek i opasek 
budynków mieszkalnych (roboty brukarskie)

Broniewskiego 4,6, Boguckiego 1b,3a,4,5, Dymińska 
6,6a

- Wymiana wodomierzy lokalowych Dymińska 2,6,6a,9b

- Remonty i wymiany latarni osiedlowych Osiedle

- Modernizacja i naprawy instalacji domofonowych Osiedle

- Naprawy balkonów Osiedle

- Remont wejść do budynków oraz daszków Osiedle

- Wymiana drzwi piwnicznych i do wózkowni Osiedle

- Wymiana włazów dachowych Osiedle

- Inne prace wynikające z bieżącego zapotrzebowania Osiedle

Wartość środków finansowych przeznaczonych na zrealizowanie "Planu remontów na 2019" wynosi 3,1 mln zł. 

Remonty w ramach funduszu remontowego nieruchomości - lokale użytkowe i garaże (FRLU i FRLU XVI)


