
1

lp. ADRES                                                  Opis robót

1 2 3

1
Pawilon Handlowy    

ul. gen. J. Hallera 13                      
remont pomieszczenia archiwum OSM o powierzchni 13 m2 - część robót

wykonanie placu utwardzonego,  montaż pod ławki parkowej i montaż słupków ostrzegawczych 

2

Pawilon Handlowy                                 

ul. gen. J. Hallera 13A                           

(z własnościowym 

prawem do lokali oraz 

na potrzeby własne 

Spółdzielni)        

częściowe odnowienie elewacji klatek schodowych /część/

3
Pawilon Handlowy      

ul. 11 listopada 21            
miejscowa naprawa schodów  zewnętrznych wejście do  budynku

wymiana poziomów instalacji kanalizacji sanitarnej wewnętrznej oraz nowego przyłącza do 

budynku

miejscowa naprawa nawierzchni asfalt ciągu pieszo-jezdnego

4

Budynek                                                      

ul.                                         

marsz. J. Piłsudskiego 

19 /część użytkowa/

remont lokalu użytkowego o pow. 51,20 m2 w ramach przystosowania pod wynajem /odnowienie 

pomieszczeń, wymiana grzejników/

5

droga dojazdowa  do 

zaplecza                                   

PH ul. gen. J. Hallera 

4,6

przebudowa drogi wewnętrznej wraz z wykonaniem miejsc postojowych, utwardzeń gruntu, 

chodników  oraz z przebudową zjazdu publicznego z drogi publicznej - ulicy Sygietyńskiego  - część 

robót 

6
 Pawilon Handlowy ul. 

gen. J. Hallera 4                                     
wymiana grzejników c.o.  - 3 kpl.

7
 Pawilon Handlowy ul. 

gen. J. Hallera 17           

remont części nawierzchni placu manewrowego /od strony zaplecza/ - wykonanie z kostki polbruk 

na wzmocnionej podbudowie - 68 m2

Roboty dodatkowe przy remoncie dachu -demontaż zbędnych kominów wentylacyjnych i innych 

elementów

kapitalny remont pokrycia dachu /wymiana wszystkich warstw pokrycia i izolacji, wymiana 

obróbek blacharskich/ - 1396,77m2.  koszt remontu  rozłożono  na okres 3 lat: 2019r.,  2020r.,   

2021r. 

remont części nawierzchni placu manewrowego /od strony zaplecza/ - wykonanie z kostki polbruk 

na wzmocnionej podbudowie - 68 m2

8

Pawilon Handlowy                                 

ul. Dzieci Polskich  11 

( w najmie)                      

roboty elektryczne związane z przystosowaniem lokalu użytkowego pod wynajem

9

Pawilon Handlowy                                 

ul. Goworowska 13A                 

/część w najmie

remont nawierzchni placu manewrowego stanowiącego jednocześnie dojście do lokalu nr 2 /w 

najmie/ - wykonanie z kostki polbruk na wzmocnionej podbudowie, na pow. 191,86 m2

10
Pawilon Handlowy                                 

ul. Goworowska 24                 
miejscowa naprawa nawierzchni asfalt ciągu pieszo-jezdnego 

11
Pawilon Handlowy        

ul. H. Sienkiewicza 53

remont instalacji i urządzeń  oświetlenia osiedlowego /opracowanie dokumentacji projektowo-

wykonawczej, roboty: wymiana instalacji, słupów wraz z lampami 

12

Zaplecze Zakładu 

Remontowo-

Budowlanego OSM,     

ul. Targowa 41

budynek nr 2- budynek administracyjno-socjalny  - pomieszczenia zajmowane przez ZRB oraz 

pomieszczenia wspólne: wymiana oświetlenia, remont części pomieszczeń i inne roboty .
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