
Plan Remontowy na 2022 rok zatwierdzony 
przez Radę Nadzorczą Uchwałą Nr 1/01/2022  

dnia 17-01-2022 roku  
/według posiadanych środków finansowych dla danej nieruchomości/. 

L.P. ADRES NUMER BUDYNKU ZAKRES PRAC 

1 Damroki 26,22,20,18,16,14,12,10,8 

 

Demontaż i montaż nowych drzwi zewnętrznych 

i wewnętrznych aluminiowych w wiatrołapach 

/bez robót budowlanych/. 

 

 

2 
R. 

Blizbora 
6,4,2 

 

Demontaż i montaż nowych drzwi zewnętrznych 

i wewnętrznych aluminiowych w wiatrołapach 

/bez robót budowlanych/. 

 

3 
R. 

Blizbora 
8-10 

 

Docieplenie metodą lekko – mokrą ścian 

zewnętrznych ul. R. Blizbora 8-10 od strony 

balkonów (~130m2). 

 

4 
R. 

Blizbora 
8-10 

Remont 20 szt. balkonów wraz z dociepleniem, 

położeniem wyprawy tynkarskiej na bokach 

balkonów wraz z niezbędnym remontem 

posadzek balkonowych. 

 

5 
R. 

Blizbora 
23,21,19,17 15,13,11,9 

 

Demontaż i montaż nowych drzwi zewnętrznych 

i wewnętrznych aluminiowych w wiatrołapach 

/bez robót budowlanych/. 

 

 

6 

R. 

Blizbora 
26-28 

 

Docieplenie metodą lekko – mokrą ścian 

zewnętrznych od strony balkonów przy 

ul. R. Blizbora 26-28 (~120m2). 

 

7 
R. 

Blizbora 
20,22,24 

 

Demontaż i montaż nowych drzwi zewnętrznych 

i wewnętrznych aluminiowych w wiatrołapach 

/bez robót budowlanych/. 

 

8 
R. 

Blizbora 
25 do 35 

 

Wykonanie nowych chodników dot. R. Blizbora 

25-27 i 33-37 oraz dojść do budynków /dot. 

R. Blizbora 25-35/ z kostki cementowej oraz 

schodów z kostki cementowej /dojście do 

R. Blizbora 25,29,31,33/ 

 



9 Stolema 35-37 

Docieplenie metodą lekko–mokrą ścian 

zewnętrznych pomiędzy balkonami przy 

ul. Stolema 35-37 (~130m2). 

 

10 Stolema 35 

Remont i docieplenie 10 szt. balkonów  

wraz z niezbędnym remontem posadzek 

balkonowych oraz położenie wyprawy 

tynkarskiej na bokach balkonów. 

11. Stolema 45 

 

Remont i docieplenie 10 szt. balkonów 

wraz z niezbędnym remontem posadzek 

balkonowych oraz położenie wyprawy 

tynkarskiej na bokach balkonów. 

 

12 Stolema 45-47 

 

Docieplenie metodą lekko–mokrą ścian 

zewnętrznych pomiędzy balkonami przy 

ul. Stolema 45-47 (~130m2). 

 

13 Damroki 30 

 

Malowanie klatki schodowej. 

 

14 Stolema 50 

 

Malowanie klatki schodowej. 

 

15 Pólnicy 18 

 

Remont i docieplenie 10 szt. balkonów 

wraz z niezbędnym remontem posadzek 

balkonowych oraz położenie wyprawy 

tynkarskiej na bokach balkonów. 

 

16 Pólnicy 20 

 

Remont i docieplenie 10 szt. balkonów 

wraz z niezbędnym remontem posadzek 

balkonowych oraz położenie wyprawy 

tynkarskiej na bokach balkonów. 

 

17 Pólnicy 18-20 

 

Docieplenie metodą lekko–mokrą ścian 

zewnętrznych pomiędzy balkonami przy 

ul. Polnicy 18-20 (~120m2). 

 

18 Damroki 42,44 

 

Demontaż i montaż nowych drzwi 

aluminiowych w wiatrołapach /bez robót 

budowlanych/. 

 

19 Stolema 60 

 

Remont balkonów 10 szt. wraz z dociepleniem, 

położeniem wyprawy tynkarskiej na bokach 

balkonów wraz z niezbędnym remontem 

posadzek balkonowych. 

 



 

 

20 Stolema 60,62, 64 

 

Wymiana okien na klatce schodowej. 

 

21 Pólnicy 33 

 

Wymiana okien na klatce schodowej. 

 

22 Pólnicy 33 

 

Wykonanie dokumentacji na zmianę lokalizacji 

istniejącej wiaty śmietnikowej vis à vis 

ul. Pólnicy 35-37 na szczyt kotłowni K-3wraz z 

uzyskaniem niezbędnych opinii i pozwoleń  

na budowę. 

 

23 Pólnicy 33 

 

Przeniesienie istniejącej wiaty wraz z montażem 

na szczyt kotłowni K-3. 

 

24 

Pólnicy 

Damroki 

Stolema 

33-35 

54-60 

60-64 

 

Wykonanie dokumentacji na zagospodarowanie 

całego terenu pod plac zabaw oraz wykonanie 

dokumentacji na tereny zielone wraz z nowymi 

chodnikami. 

25 Stolema 54,56 

 

Malowanie klatek schodowych. 

 

26 Pólnicy 17,19,21,25 

 

Malowanie klatek schodowych. 

 

27 Pólnicy 30-28 

 

Docieplenie metodą lekko – mokrą od ściany 

bocznej balkonów pomiędzy balkonami 

ul. Pólnicy 30 a 28 (~60m2). 

 

28 Pólnicy 30 

 

Remont balkonów 10 szt. wraz z dociepleniem, 

położeniem wyprawy tynkarskiej na bokach 

balkonów wraz z niezbędnym remontem 

posadzek balkonowych. 

 

29 Pólnicy 28 

 

Malowanie klatki schodowej. 

 

30 Damroki 83 

 

Czyszczenie i malowanie ściany szczytowej 

od ul. Kraśniąt 

 

31 Damroki 93-95 
 

Malowanie klatek schodowych. 
TABELA: PLAN REMONTOWY 2022 


