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następne

1 2 3 4 5 6

1

Pawilon Handlowy    

ul. Hallera 13                      

/1984r.

remont pomieszczenia archiwum OSM o 

powierzchni 13 m2 
2020 r. ZRB OSM

wymiana nawierzchni parkingu przed PH ul. 

Hallera 13 /od strony przychodni i poczty/ - 

płyty eko-ażur + kostka polbruk na 

podbudowie/

 lata następne przetarg

2

Pawilon Handlowy      

ul. 11 listopada 21            

/1976r.

remont schodów zewnętrznych  i tarasu: 

wymiana okładzin i  balustrad, wykonanie  

zadaszenia nad tarasem na piętrze 

budynku

2020 r. przetarg

3

ul. Hallera 13A/ część 

zajmowana na potrzeby 

własne Spółdzielni

odnowienie pomieszczeń biurowych 

/Administacji Osiedla Nr 1
2020 r. ZRB OSM

4

Droga dojazdowa do 

PH ul. Hallera 13, 13A 

oraz budynków 

mieszkalnych przy ul. 

Hallera

położenie dodatkowej warstwy/ nawierzchni 

asfalt 
 lata następne przetarg

5

 Pawilon Handlowy ul. 

Hallera 15              

/1977 r.

kapitalny remont pokrycia dachu /wymiana 

wszystkich warstw pokrycia i izolacji, 

wymiana obróbek blacharskich/

 lata następne przetarg

6

 Pawilon Handlowy ul. 

Hallera 17              

/1977 r.

kapitalny remont pokrycia dachu 

/wymiana wszystkich warstw pokrycia i 

izolacji, wymiana obróbek blacharskich/ - 

część kosztów

2020 r. 2021 r.

Remont wykonany w 

2019r.                            

Koszty remontu 

rozłożono  na okres 3 

lat:                                     

2019r.; 2020r.; 

2021r. 

7

teren za Pawilonami 

Handlowymi ul. 

Hallera 15 i 17

remont nawierzchni z kostki betonowej  lata następne przetarg

8

Pawilon Handlowy                                 

ul. Dzieci Polskich  11 

( w najmie)                          

/1985 r.      

remont  nawierzchni placu manewrowego  - 

położenie asfaltu
 lata następne przetarg

9

Zaplecze Zakładu 

Remontowo-

Budowlanego OSM,     

ul. Targowa 41

budynek nr 2- budynek administracyjno-

socjalny  - pomieszczenia zajmowane 

przez ZRB oraz pomieszczenia wspólne: 

wymiana oświetlenia, remont 

pomieszczeń - zakończenie robót 

rozpoczętych w 2019r.

2020 r. ZRB OSM

budynek nr 2- termomodernizacja budynku 

administracyjno-socjalnego -668,06m2 

/docieplenie ścian styropianem , wymiana 

obróbek blacharskich, remont daszków 

wejściowych, remont opaski/

 lata następne ZRB OSM

wykonawca

             CZĘŚĆ "B" PRACE REMONTOWO - BUDOWLANE BUDYNKÓW i LOKALI  UŻYTKOWYCH                                                                                                                                                      
PLAN NA 2020 r. - 376 500 zł.  i lata następne   - 1 435 500 zł.                                                                                                       

planowany termin realizacji ADRES                                                   

/rok oddania do 

użytkowania

rodzaj, zakres robót
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