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CZĘŚĆ "A"

LP ADRES /ulica, nr OPIS ROBÓT

1 2 3

1 A. Chętnika 9                 wykonanie i montaż słupków ostrzegawczych - 13 szt.

wykonanie i montaż stojaka na rowery - 2szt. 

montaż szlabanu elektrycznego na wjaździe do nieruchomości wraz z wykonaniem instalacji elektrycznej 

/wspólnie z sasiednią wspólnotą mieszkaniową/

2 T.  Sygietyńskiego 7   wymiana cz. stolarki okiennej  w piwnicach - 7 szt.

3 Celulozowa 2   
odnowienie klatki schodowej, odnowienie pralni i suszarni, odnowienie wózkowni /zakończenie robót 

rozpoczętych w 2018r./ 

opracowanie dokumentacji projektowo-wykonawczej  oraz wymianawewnętrznej instalacji kanalizacyjnej 

poziomej /w piwnicach/

4 Celulozowa 4    
klatka schodowa, parter - część przylegająca bezpośrednio do wiatrołapu: zabezpieczenie naroży ścian przed 

uszkodzeniem, odnowienie miejscowe ścian

wymiana cz. stolarki okiennej /w piwnicach/ - 15 szt.

opracowanie dokumentacji projektowo-wykonawczej remontu elewacji budynku

5 Celulozowa 6    
klatka schodowa, parter - część przylegająca bezpośrednio do wiatrołapu: zabezpieczenie naroży ścian przed 

uszkodzeniem, odnowienie miejscowe ścian 

odnowienie elewacji budynku wraz z wymiana izolacji na scianach szczytowych, remontem balkonów 

remont naświetli -dokończenie robót rozpoczętych w 2017r. /docieplenie metodą lekką mokrą: styropian gr. 

15 cm, siatka na zaprawie klejącej, masa tynkarska , obróbki blacharskie i inne

6 Celulozowa 6A    
klatka schodowa, parter- część przylegająca bezpośrednio do wiatrołapu: zabezpieczenie naroży ścian przed 

uszkodzeniem, odnowienie miejscowe ścian 

7 Celulozowa 8    odnowienie pomieszczeń wspólnych i korytarzy piwnic

8 marsz. J. Piłsudskiego 21       wykonanie i montaż stojaka na rowery - 2 szt. wraz z utwardzonym placem z kostki polbruk - 6,90 m2

klatka schodowa, parter - część przylegająca bezpośrednio do wiatrołapu: zabezpieczenie naroży ścian przed 

uszkodzeniem -montaż listwy zabezpieczającej

9 marsz. J. Piłsudskiego 23       
odnowienie klatki schodowej, odnowienie pralni i suszarni, odnowienie wózkowni - kontynuacja robót 

rozpoczętych w 2018r. 

10 marsz. J. Piłsudskiego 25       remont balkonów: nr 8,14,20,26

klatka schodowa, parter - część przylegająca bezpośrednio do wiatrołapu: zabezpieczenie naroży ścian przed 

uszkodzeniem -montaż listwy zabezpieczającej

11 gen. J. Hallera 3B                            miejscowa naprawa posadzek korytarzy piwnic -73 m2

wykonanie i montaż stojaka na rowery - 1 szt. wraz z utwardzonym placem z kostki polbruk - 11,62 m2

12 gen. J. Hallera 5A                  
odnowienie klatek schodowych, pomieszczeń wspólnych, korytarzy piwnicznych, wejść do budynku, remont 

posadzek na klatkach schodowych /wymiana okładziny lastryko -piętra, półpiętra, biegi schodów/ - 4 kl.

naprawa barierek schodów oraz drzwiczek przyłącza energetycznego

wymiana okna na klatce schodowej -1 szt.

13 gen. J. Hallera 5B                                    wymiana cz. stolarki okiennej  w piwnicach -  6 szt.

14 gen. J. Hallera 7A                                  miejscowy remont pokrycia dachu - 5 m2

15 gen. J. Hallera 9                   miejscowy remont pokrycia dachu /kl. III/ - 50 m2

WYKAZ PRAC WYKONANYCH W RAMACH REALIZACJI  PLANU REMONTÓW BUDYNKÓW 

MIESZKALNYCH ORAZ INFRASTRUKTURY TOWARZYSZĄCEJ OSTROŁĘCKIEJ SPÓŁDZIELNI 

MIESZKANIOWEJ na 2019 r.                                                                                                                

DZIAŁ I : REMONTY OGÓLNOBUDOWLANE - budynki mieszkalne i użytkowe z własnościowym 

prawem do lokali
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wykonanie i montaż stojaka na rowery - 2 szt. wraz z utwardzonym placem z kostki polbruk - 21,27 m2

kl. II - częściowe odnowienie klatki schodowej po pożarze

16 gen. J. Hallera 9A                     
 odnowienie klatek schodowych, pomieszczeń wspólnych, korytarzy piwnic, wejść ( klatka I,II,III, V,VI) - cz. 

robót

wykonanie i montaż drzwi piwnicznych-1 szt.

naprawa posadzki płyty balkonu /lok. nr 67

17 gen J. Hallera 11                       
wymiana izolacji termicznej instalacji ciepłej wody, centralnego ogrzewania i cyrkulacji w piwnicach - 102 mb; 

wymiana grzejników w pralni i suszarniach - 2 szt.

18 gen. J. Hallera 11A                      wymiana izolacji termicznej instalacji ciepłej wody, centralnego ogrzewania i cyrkulacji w piwnicach - 105 mb 

wykonanie i montaż słupków ostrzegawczych

19 gen. J. Hallera 18                      wymiana cz. stolarki okiennej - 3 szt.

wykonanie i montaż słupków ostrzegawczych

20 Baśniowa 3                   odnowienie klatek schodowych, pomieszczeń wspólnych, korytarzy piwnic, wejść

wymiana wykładziny na klatkach schodowych -kl. I i II

wymiana okładzin lastryko schodów zewnętrznych, wymiana wycieraczki

wykonanie i montaż stojaka na rowery - 1 szt. wraz z utwardzonym placem z kostki polbruk - 16,01 m2

wykonanie i montaż poręczy przy wejściu do klatki schodowej

remont balkonu - 1 szt. /lokal nr 2/

21 Dzieci Polskich 6       wykonanie i montaż poręczy przy wejściu do klatki schodowej

22 Dzieci Polskich 8       
odnowienie klatek schodowych, odnowienie pralni i suszarni, odnowienie wózkowni /zakończenie robót 

rozpoczętych w 2018r./

wymiana wykładziny na klatkach schodowych -kl. III i IV

wymiana okna w piwnicy -1 szt.

23 Dzieci Polskich 9        wymiana cz. stolarki okiennej - 4 szt.

24 Dzieci Polskich 10       wykonanie i montaż stojaka na rowery - 1 szt. wraz z utwardzonym placem z kostki polbruk - 19,32 m2

25 Dzieci Polskich 12  wykonanie i montaż stojaka na rowery - 1 szt. wraz z utwardzonym placem z kostki polbruk - 9,60 m2

remont balkonów /lokal nr 14,18,26,27,34,37/ - 6 szt.

26 Dzieci Polskich 13   wykonanie i montaż stojaka na rowery - 1 szt. wraz z utwardzonym placem z kostki polbruk - 6,90 m2

wykonanie i montaż płotka z paneli ogrodzeniowych

27 Dzieci Polskich 17     wymiana okładzin lastryko schodów zewnętrznych, wymiana wycieraczki kl. II i III

28 11 Listopada 1    remont bieżący dźwigu - kl. I

wykonanie i montaż poręczy przy zejściu do piwnicy

wykonanie i montaż poręczy przy zejściu do piwnicy

29 Starosty Kosa 2A     remont bieżący dźwigu - kl. I

wymiana cz. stolarki okiennej  na klatkach schodowych - 19 szt.

30 11 Listopada 3   wymiana cz. stolarki okiennej  na klatkach schodowych i w piwnicach- 27 szt.

31 11 Listopada 5  wymiana cz. stolarki okiennej - 1 szt.

32 gen. I. Prądzyńskiego 1     remont bieżący dźwigu - kl. I

wykonanie i montaż barierek przy zsypach

33 gen. I. Prądzyńskiego 17     
opracowanie dokumentacji projektowo-wykonawczej oraz wymiana wewnętrznej instalacji kanalizacyjnej 

poziomej /w piwnicach/
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odnowienie pomieszczeń wspólnych, piwnic

wykonanie i montaż stojaka na rowery - 1 szt. wraz z utwardzonym placem z kostki polbruk - 7,48 m2

wykonanie i montaż blokad parkingowych -  2 kpl.

34 11 Listopada 2     remont bieżący dźwigu - kl. I

montaż słupków ostrzegawczych - 25 szt.

docieplenie komory dolnej zsypu / kl. II

35 11 Listopada 4     odnowienie wejść  do klatek schodowych - 6 szt.

36 11 Listopada 10    wymiana cz. stolarki okiennej  na klatkach schodowych i  okien w piwnicach - 26 szt.

razem

37 11 Listopada 10A    odnowienie klatek schodowych, pomieszczeń wspólnych, korytarzy piwnic, wejść 

wykonanie i montaż drzwi do piwnic - 1 kpl.

miejscowa naprawa posadzek korytarzy piwnic-48 m2

38 Powstańców 3     odnowienie klatek schodowych, korytarzy piwnic, pomieszczeń wspólnych, wejść do budynku 

remont wejścia do węzła /remont drzwi metalowych, remont ścian i schodów/

wykonanie ujęcia ciepłej i zimnej wody oraz kanalizacji, montaż zlewozmywaka, baterii, liczników wody - w 

pomieszczeniu gospodarczym

39 Powstańców 9          wykonanie i montaż stojaka na rowery - 2 szt. wraz z utwardzonym placem z kostki polbruk - 11,50m2

40 Powstańców 11            odnowienie klatek schodowych - kl. I i II, piwnic  /w ramach usuwania skuktków pożaru

wykonanie i montaż stojaka na rowery - 2 szt. wraz z utwardzonym placem z kostki polbruk - 11,32m2

uzupełnienie docieplenia elewacji szczytowej

41 Powstańców 15            remont balkonów - 20 szt. /wszystkie balkony/

42 Powstańców 17            wykonanie i montaż poręczy przy wejściu do kl. II

43 H. Sienkiewicza 47            remont kominów wentylacyjnych /położenie papy na cokołach kominów - 15 m2/

44 H. Sienkiewicza 49             odnowienie klatki schodowej, pomieszczeń wspólnych, korytarzy piwnic, wejścia 

remont kominów wentylacyjnych /położenie papy na cokołach kominów - 15 m2/

45 H. Sienkiewicza 49A          remont kominów wentylacyjnych /położenie papy na cokołach kominów - 15 m2/

46 H. Sienkiewicza 51             wymiana okładzin lastryko schodów zewnętrznych, wymiana wycieraczki

remont kominów wentylacyjnych /położenie papy na cokołach kominów - 15 m2/

47 S. Jaracza 2             remont kominów wentylacyjnych /położenie papy na cokołach kominów - 30 m2/

wymiana izolacji termicznej instalacji ciepłej wody, centralnego ogrzewania i cyrkulacji w piwnicach

wymiana cz. stolarki okiennej - 3 szt.

48 S. Jaracza 4             remont kominów wentylacyjnych /położenie papy na cokołach kominów - 65 m2/

wymiana cz. stolarki okiennej  -4 szt.

49 S. Jaracza 4 A            remont kominów wentylacyjnych /położenie papy na cokołach kominów - 30 m2/

opracowanie dokumentacji projektowo-wykonawczej  oraz wymiana wewnętrznej instalacji kanalizacyjnej 

poziomej /w piwnicach/

wymiana cz. stolarki okiennej  -1 szt.

50 S. Jaracza 6            wymiana cz. stolarki okiennej - 2 szt.

wykonanie i montaż stojaka na rowery - 2 szt. wraz z utwardzonym placem z kostki polbruk - 6,60m2

51 S. Jaracza 8                                             wymiana cz. stolarki okiennej - 12 szt.

wykonanie i montaż słupów ostrzegawczych

52 S. Jaracza 8A             montaż pochwytów na barierkach schodów wewnętrznych na klatce schodowej I i II

remont kominów wentylacyjnych /położenie papy na cokołach kominów - 30 m2/
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wykonanie i montaż stojaka na rowery - 2 szt. wraz z utwardzonym placem z kostki polbruk - 11,50 m2

53 S. Jaracza 12                remont kominów wentylacyjnych /położenie papy na cokołach kominów - 65 m2/

remont cz. przewodu wentylacyjnego

54 S. Jaracza 14                 remont kominów wentylacyjnych /położenie papy na cokołach kominów - 30 m2/

55 S. Jaracza 16           remont kominów wentylacyjnych /położenie papy na cokołach kominów - 65 m2/

naprawa ubytków tynków ścian klatki schodowej

56 S. Jaracza 16A           remont kominów wentylacyjnych /położenie papy na cokołach kominów - 20 m2/

naprawa ubytków tynków ścian klatki schodowej

wykonanie i montaż stojaka na rowery -3 szt. wraz z utwardzonym placem z kostki polbruk - 14,08 m2

57 S. Jaracza 18           

odnowienie cz. elewacji budynku: ściana od strony wejść do klatek schodowych /odnowienie ściany, wymiana 

obróbek blacharskich parapetów okiennych zewnętrznych/; ściana szczytowa od strony ulicy Jaracza 

/odnowienie, docieplenie/ 

razem

58 H. Modrzejewskiej 3      
opracowanie dokumentacji projektowo-wykonawczej oraz  wymiana instalacji elektrycznej w korytarzach 

piwnic, pralniach, suszarniach, wózkowniach i innych pomieszczeniach wspólnych

wymiana izolacji termicznej instalacji ciepłej wody, centralnego ogrzewania i cyrkulacji w piwnicach - część 

robót

montaż stojaka na rowery - 1 szt., montaż słupków ostrzegawczych

wykonanie utwardzonego placu z kostki polbruk - 6,94 m2

59 H. Modrzejewskiej 5     remont kominów wentylacyjnych /położenie papy na cokołach kominów - 59,80 m2/

opracowanie dokumentacji projektowo-wykonawczej oraz  wymiana instalacji elektrycznej w korytarzach 

piwnic, pralniach, suszarniach, wózkowniach i innych pomieszczeniach wspólnych

60 H. Modrzejewskiej 7    remont kominów wentylacyjnych /położenie papy na cokołach kominów - 35 m2/

opracowanie dokumentacji projektowo-wykonawczej oraz  wymiana instalacji elektrycznej w korytarzach 

piwnic, pralniach, suszarniach, wózkowniach i innych pomieszczeniach wspólnych

miejscowa naprawa posadzek korytarzy piwnic-25,30 m2

61 H. Modrzejewskiej 9    remont kominów wentylacyjnych /położenie papy na cokołach kominów - 65 m2/

opracowanie dokumentacji projektowo-wykonawczej oraz  wymiana instalacji elektrycznej w korytarzach 

piwnic, pralniach, suszarniach, wózkowniach i innych pomieszczeniach wspólnych

odnowienie klatek schodowych, korytarzy piwnic, pomieszczeń wspólnych, wejść do budynku - cz. robót

wykonanie i montaż poręczy przy wejściu do budynku

62 H. Modrzejewskiej 11    
opracowanie dokumentacji projektowo-wykonawczej oraz  wymiana instalacji elektrycznej w korytarzach 

piwnic, pralniach, suszarniach, wózkowniach i innych pomieszczeniach wspólnych

opracowanie dokumentacji projektowo-wykonawczej  oraz wymiana wewnętrznej instalacji kanalizacyjnej 

poziomej /w piwnicach/

odnowienie wejść do budynku /kl. I, II/

remont kominów wentylacyjnych /położenie papy na cokołach kominów - 35 m2/

63 H. Modrzejewskiej 13    
opracowanie dokumentacji projektowo-wykonawczej oraz  wymiana instalacji elektrycznej w korytarzach 

piwnic, pralniach, suszarniach, wózkowniach i innych pomieszczeniach wspólnych

opracowanie dokumentacji projektowo-wykonawczej  oraz wymiana wewnętrznej instalacji kanalizacyjnej 

poziomej /w piwnicach/

naprawa i uszczelnienie rynny dachowej

wykonanie i montaż poręczy przy wejściu do klatki schodowej

64 H. Modrzejewskiej 15    remont kominów wentylacyjnych /położenie papy na cokołach kominów - 35 m2/
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opracowanie dokumentacji projektowo-wykonawczej oraz  wymiana instalacji elektrycznej w korytarzach 

piwnic, pralniach, suszarniach, wózkowniach i innych pomieszczeniach wspólnych

wykonanie i montaż stojaka na rowery - 2 szt. wraz z utwardzonym placem z kostki polbruk - 8,80 m2

65 H. Modrzejewskiej 17    remont kominów wentylacyjnych /położenie papy na cokołach kominów - 40 m2/

opracowanie dokumentacji projektowo-wykonawczej oraz  wymiana instalacji elektrycznej w korytarzach 

piwnic, pralniach, suszarniach, wózkowniach i innych pomieszczeniach wspólnych

wymiana cz. stolarki okiennej - 4 szt.

wymiana okładzin lastryko schodów zewnętrznych, wymiana wycieraczki kl. I , II, III, IV 

wykonanie i montaż stojaka na rowery - 2 szt. wraz z utwardzonym placem z kostki polbruk - 11,50m2

wykonanie i montaż poręczy przy wejściu do klatki schodowej II

prace remontowe w lokalu nr 48 /usunięcie skutków przecieków wód opadowych do lokalu/

66 H. Modrzejewskiej 19    
opracowanie dokumentacji projektowo-wykonawczej oraz  wymiana instalacji elektrycznej w korytarzach 

piwnic, pralniach, suszarniach, wózkowniach i innych pomieszczeniach wspólnych

67 H. Modrzejewskiej 21    remont kominów wentylacyjnych /położenie papy na cokołach kominów - 75 m2/

opracowanie dokumentacji projektowo-wykonawczej oraz  wymiana instalacji elektrycznej w korytarzach 

piwnic, pralniach, suszarniach, wózkowniach i innych pomieszczeniach wspólnych

68 H. Sienkiewicza 22     naprawa ubytków ścian klatki schodowej

69 H. Sienkiewicza 3      remont bieżący dźwigu  -kl. I i II

70 W. Reymonta 1              remont bieżący dźwigu  -kl. I i II

wymiana cz. stolarki okiennej na klatkach schodowych - 7 szt.

wymiana okien w pralni - 2 szt.

71 W. Reymonta 3              wymiana okładzin lastryko schodów zewnętrznych, wymiana wycieraczki

wymiana okładzin lastryko schodów zewnętrznych, wymiana wycieraczki

wymiana i uszczelnienie obróbek blacharskich balkonu lokalu nr 14

72 W. Reymonta 5              wymiana okładzin lastryko schodów zewnętrznych, wymiana wycieraczki

73 W. Reymonta 7              wymiana okładzin lastryko schodów zewnętrznych, wymiana wycieraczki

74 W. Reymonta 9              Odnowienie klatek schodowych, korytarzy piwnic, pomieszczeń wspólnych, wejść do budynku 

75 Goworowska 2    remont bieżący dźwigu  -kl. I i II

wymiana cz. stolarki okiennej na klatkach schodowych - 12 szt.

odnowienie korytarzy piwnic, pomieszczeń ogólnego użytku

remont balkonu /1 szt - lok. nr 10/

76 Goworowska 4      odnowienie klatek schodowych, korytarzy piwnic, pomieszczeń wspólnych

remont posadzek na klatkach schodowych oraz remont schodów wewnętrznych /naprawa podłoża, położenie 

wykładziny tarkett na piętrach, półpiętrach, biegach schodów/

roboty towarzyszące: zakup i montaż tablic ogłoszeniowych

przeróbka grzejników na klatkach schodowych -12 szt., demontaż nieczynnych rur c.o. i naczynia zbiorczego

wymiana części stolarki okiennej na klatkach schodowych - 14 szt.

77 Goworowska 6       odnowienie pomieszczeń wspólnych i korytarzy piwnic

78 Goworowska 8       odnowienie klatek schodowych, korytarzy piwnic, pomieszczeń wspólnych 
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79 Goworowska 11      remont bieżący dźwigu - kl. I i II

80 Goworowska 13    remont bieżący dźwigu-kl. I

wymiana okładzin lastryko schodów zewnętrznych, wymiana wycieraczki

wymiana cz. stolarki okiennej  -1 szt.

81 Goworowska 14      
wykonanie i montaż stojaka na rowery - 2 szt. wraz z utwardzonym placem z kostki polbruk - 11,50 m2 /przy 

kl. III/

82 Goworowska 20 wymiana cz. stolarki okiennej  -1 szt.

wykonanie i montaż skrzynki gazowej - 1 szt.

83 Goworowska 22 wymiana cz. stolarki okiennej  -3 szt.

84 M. Konopnickiej 8      remont bieżący dźwigu-kl. I i II

wymiana cz. stolarki okiennej na klatkach schodowych - 3 szt.

ocieplenie zsypu /na parterze

85 M. Konopnickiej 23     miejscowa naprawa ściany na klatce schodowej

86
gen. A. E. Fieldorfa "Nila" 

12     
remont drzwi garażowych /garaż nr 17 /własność OSM

87
gen. A. E. Fieldorfa "Nila" 

12 A    

remont zewnętrznych betonowych schodów wejściowych, od strony klatki I,   na poziom ciągu pieszego przed 

budynkiem

88
gen. A. E. Fieldorfa "Nila" 

18   
remont bieżący dźwigu-kl. I

wymiana cz. stolarki okiennej na klatkach schodowych - 2 szt.

odnowienie wejść do budynku

89

Pawilon Handlowy                                 

ul. gen. J. Hallera 13A                

(z własnościowym prawem 

do lokali )        

częściowe odnowienie elewacji klatek schodowych

miescowe naprawy nawierzchni asfalt ciągów pieszo-jezdnych 

naprawy, budowa  

ciagów pieszych, 

pieszo-jezdnych, 

90

przy budynkach                                    

ul. marsz. J. Piłsudskiego 

21,23,25,                                             

ul. T. Sygietyńskiego 7,            

ul. Celulozowa 4

remont drogi dojazdowej, na odcinku od zjazdu z drogi publicznej /ulicy T. Sygietyńskiego/  do garaży ul. T. 

Sygietyńskiego 7A, zaplecza pawilonu ul. gen. Hallera 6 oraz do budynku ul. Celulozowa 4 /kl. I/, wraz z 

remontem wjazdu z ulicy T. Sygietyńskiego, wykonaniem chodnika wzdłuż drogi, przy budynkach ul. marsz. J. 

Piłsudskiego 21,23,25 oraz urządzeniem miejsc postojowych - dokończenie robót rozpoczętych w 2018r.

wyrównanie i utwardzenie terenu płytami eko-ażur placu pomiędzy budynkiem ul. T.Sygietyńskiego 7 a 

garażami ul. T. Sygietyńskiego 7a -38,50 m2

91 przy bud. ul. A. Chętnika 9 wykonanie placu pod ławkę parkową - 6,90 m2, montaż ławki

naprawa istniejącej nawierzchni z betonu - 7,60 m2

92
przy bud. ul. gen. J. 

Hallera 7 /kl. III/IV/
przełożenie istniejącego chodnika z kostki polbruk - 3,80 m2

wykonanie placu pod ławkę parkową - 6,00 m2, montaż ławki

93

przy bud. ul. gen. J. 

Hallera 7A /przed 

wejściem do kl. II/

94

przy bud. ul. gen. J. 

Hallera 9 /przed wejściem 

do kl. II/

95
przy budynku                                

ul. 11 Listopada 5

remont  chodnika / wykonanie nawierzchni z kostki polbruk - 8,70 m2 i inne roboty, w tym renowacja terenu 

zielonego

DZIAŁ II : REMONTY ZEWNĘTRZNE

miejscowe naprawy nawierzchni asfalt ciągów pieszo-jezdnych przy budynkach ul. Hallera 5,7A, 9,                                   

ul. 11 Listopada 2, 3, ul. Prądzyńskiego 1 - ogółem 75 m2
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96

przy bud. ul.gen. J.  

Hallera 9A /od klatki VI w 

kierunku ulicy Witosa/

remont chodnika - wykonanie z kostki polbruk - 64,68 m2

97

wzdłuż ogrodzenia 

przedszkola nr 13, od 

strony budynków ul. gen. J. 

Hallera 11, 11A  

remont chodnika - wykonanie z kostki polbruk - 229,97 m2

98
przy bud. ul. Dzieci Pol. 8 

/przy kl. III/
przełożenie istniejącego chodnika z kostki polbruk, wykonanie placu pod ławkę parkową - 4,60 m2

99
przy bud. ul. Dzieci Pol. 13 

/przed kl. II/
wykonanie placu utwardzonego z kostki polbruk pod ławkę parkową - 3,30 m2

100

przy bud. ul. 

Prądzyńskiego 17 /przed 

kl. II i III /

wykonanie placu pod ławkę parkową -4,64 m2, montaż ławki

101

przed bud. ul. 11 

Listopada 10 /przed 

wejściami do klatek 

schodowych/

remont chodnika - wykonanie z kostki polbruk -294 m2

102

przy bud. ul.H. 

Modrzejewskiej 21  

/przed budynkiem, miĘdzy 

kl. III i kl. IV/

103

przy bud. ul. S.Jaracza 8 - 

od kl. I /droga dojazdowa 

do osłony śmietnikowej/

104
przy bud. ul.H. 

Modrzejewskiej 21 
wykonanie placów pod stojaki na rowery /bez montażu stojaków/ - 9,66 m2, inne roboty

105

przy bud. ul. S.Jaracza 6 

/od klatki II do ciągu pieszo 

jezdnego 

H.Modrzejewskiej/

remont chodnika - wykonanie z kostki polbruk - 69,33 m2

106
przy bud. ul. S.Jaracza 16 

/przed klatką I /
remont chodnika - przełożenie  kostki polbruk - 3,52 m2

107 przy bud. ul. S.Jaracza 18  naprawa części chodnika - 2,72 m2, inne roboty

108

droga dojazdowa do 

budynków ul. 

Powstańców 3,5,7,9,11,13

opracowanie dokumentacji projektowo-wykonawczej  przebudowy zjazdu z ulicy Powstańcoworaz drogi 

dojazdowej do budynków - na dzień 31.12.2019r.  realizacja w toku, umowny  termin opracowania 

dokumentacji  - do 30.04.2020r.

109

przy bud. ul.Reymonta 1 / 

od kl. do budynku ul. 

Reymonta 3/

remont chodnika - wykonanie z kostki polbruk -100,10 m2

110
przy bud.                                 

ul. Powstańców 17
wykonanie utwardzonego placu z kostki polbruk pod istniejący trzepak - 16,80 m2, inne roboty

111
przy bud. 

ul.H.Sienkiewicza 3
wykonanie z kostki polbruk -10,98 m2, inne roboty

112
przy bud.                                        

ul. Goworowska 18
poszerzenie chodnika -24,92 m2, inne roboty

113

przy bud. ul. Goworowska 

13 /chodniki do placu 

zabaw oraz plac pod ławkę 

parkową/

remont chodnika - wykonanie z kostki polbruk - 41,66 m2

OSłONY ŚMIETNIKOWE 

WOLNOSTOJĄCE

114

przy budynku                                  

ul. marsz. J. Piłsudskiego 

23

 remont podestu osłony śmietnikowej

miejscowe naprawy nawierzchni asfalt ciągów pieszo-jezdnych przy budynkach ul. Goworowska 13,20,  ul. 

Konopnickiej 8, ul. Reymonta 1, ul. Sienkiewicza 3, ul. Jaracza 8, ul. Modrzejewskiej 19,21 - ogółem 74 m2
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115
przy budynku                                  

ul. 11Listopada 4
 remont drzwi i zasuw  osłony śmietnikowej

116
przy budynku                                  

ul. 11 Listopada 10A
 remont drzwi i zasuw oraz podestów  osłony śmietnikowej

117

osłona śmietnikowa przy 

budynku                          ul. 

gen. J. Hallera 3B

 remont drzwi i zasuw  osłony śmietnikowej

wykonanie utwardzonego placu pod pojemniki na segregację odpadów 

118

osłona śmietnikowa przy 

budynku                          ul. 

gen. J. Hallera 9A

naprawa podestów i schodów osłony śmietnikowej

119

osłona śmietnikowa przy 

budynku                          ul. 

gen. J. Hallera 7B

wykonanie utwardzonego placu pod pojemniki na segregację odpadów 

120

osłona śmietnikowa przy 

budynku                          ul. 

gen. J. Hallera 5B

wykonanie utwardzonego placu pod pojemniki na segregację odpadów 

121

osłona śmietnikowa przy 

budynku                          ul. S. 

Jaracza 14

wykonanie  placu pod pojemniki na segregację odpadów 

122

osłona śmietnikowa                                 

przy budynku ul. 

Goworowska 4

wymiana nawierzchni  utwardzonego placu pod pojemniki na segregację odpadów - 29,12 m2

123

osłona śmietnikowa przy 

budynku                                 

ul.Goworowska 19

wykonanie utwardzonego placu pod pojemniki na segregację odpadów

naprawa uszkodzonych schodków osłony śmietnikowej

124

osłona śmietnikowa przy 

budynku 

ul.M.Konopnickiej 23

wykonanie utwardzonego placu pod pojemniki na segregację odpadów

125
 przy budynku                            

ul.H. Sienkiewicza 3
wykonanie i montaż zabudowy na pojemniki na segregację odpadów, o wym. 4,75x2,05x1,31 m

PLACE ZABAW

126
plac zabaw przy budynku                                   

ul. gen. J. Hallera 5

rozbiórka piaskownicy betonowej, demontaż istniejacych urządzeń zabawowych /3 szt/, ławek parkowych - 2 

szt., rozbiórka placu z betonu, wykonanie chodników z kostki polbruk - 150,95 m2, wykonanie nowej 

nawierzchni trawiastej, naprawa  ogrodzenia

doposażenie w urządzenia zabawowe: piaskownica z tworzywa sztucznego- 1 szt.; hustawka "ważka" z 4 

siedziskami- 1 szt.; karuzela z 4 siedziskami- 1 szt.

127

place zabaw przy ul. 11 

Listopada 3, 5,                            

ul. gen. J. Hallera 5A

wymiana siedzisk huśtawek - 3 szt

128

mini boisko sportowe  

przy budynku                                    

ul. Goworowska 20

remont ogrodzenia 

129
plac zabaw przy budynku                          

ul. M.Konopnickiej 25

doposażenie w urządzenia zabawowe: huśtawka "ważka"  podwójna - z 4 siedziskami - 1 szt., urządzenia 

siłowni plenerowej -  2szt.

130
plac zabaw przy budynku                   

ul.Goworowska 13
doposażenie w urządzenia zabawowe: zjeżdżalnia

131

plac zabaw przy budynku 

ul.gen. A.E.. Fieldorfa 

"Nila" 18

doposażenie w urządzenia zabawowe: karuzela z 4 siedziskami, siedziska  z oparciem

132

mini boisko sportowe                                                                                                                   

przy ul.H. Modrzejewskiej 

21

naprawa bramki
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133

place zabaw przy                                     

ul. S.Jaracza 4A,                             

ul. H.Modrzejewskiej 15,                                    

ul. M.Konopnickiej 25,                          

ul. W.Reymonta 5

wymiana siedzisk huśtawek - ogółem 5 szt. 

134

Mała infrastrukltura 

sportowo-rekreacyjna o 

charakterze 

wielopokoleniowym- 

Otwarta Strefa 

Aktywności /OSA/ -

silownia plenerowa wraz 

ze strefą relaksu,                              

przy                                   ul. 

H. Modrzejewskiej

Siłownia plenerowa wyposażona w 6 urządzeń podwójnych ; strefa relaksu /ławki parkowe- 5 szt., plenerowy 

stół do szachów - 2 szt., kosz na śmieci - 4 szt., regulamin korzystania z urządzeń - 2 szt., tablica informacyjna 

programu OSA - 1 szt./.                                                                                                                                                               

Zadanie zostało dofinansowanie przez Ministerstwo Sportu i Turystyki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej 

INNE REMONTY 

ZEWNĘTRZNE

135

Remont  instalacji i 

urządzen oświetlenia 

osiedlowego

Opracowanie dokumentacji projektowo-wykonawczej oraz wymiana instalacji, słupów wraz z lampami: Rejon I 

/ul. S. Jaracza, ul. H. Modrzejewskiej , ul. H. Sienkiewicza/

remont instalacji i urządzeń oświetlenia osiedlowego: Rejon XIII ( ul. 11 Listopada 10,10A,                                          

ul. gen. I.Prądzyńskiego 17)

remont uszkodzonego odcinka linii kablowej oświetlenia osiedlowego przy budynku                                                                                        

ul. H.Modrzejewskiej 13


