
 

Planowane zadania
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I Termomodernizacja budynków

1. Remont ocieplenia ściany szczytowej północnej

z remontem jednego balkonu bud. przy ul. Ligonia 6

II Remonty elewacji budynków

1 Wymiana okienek piwnicznych :

-  ul.  Plebiscytowa  42

-  ul. Of. Terroru 93

-  ul. Of. Terroru 97

IV Naprawy i konserwacja dachów

1 ul. Of. Terroru 95 z rem. kominów,wym. rynien i rur spust.

2 ul. Of. Terroru 97  z wymianą rynien i rur spust.

V Remonty instalacji odgromowej

1 ul. Plebiscytowa 38    

2 ul. Plebiscytowa 40    

3 ul. Of. Terroru 97      

VII  Malowanie klatek schodowych

1 Malowanie klatek schodowych bud. przy ul. Krzyżkowickiej 20

 z malowanie korytarzy piwnicznych i pom. ogólnego 

użytku oraz wymianą drzwi p.poż. do piwnic.

IX  Remonty instalacji elektrycznej

1 Wymiana inst.elektrycznej na klatkach schodowych

 bud. przy ul.Krzyżkowickiej 20    (WLZ, rozdz. gł. i piętrowe )     

X Wymiana indywid. wodomierzy i liczn. ciepła

1 Wymiana wodomierzy:

- ul. Ligonia 6  

- ul. Ligonia 8

- ul. Ligonia 12

- ul. Plebiscytowa 34

- ul. Plebiscytowa 44

XII Remonty instalacji centralnego ogrzewania

1 Regulacja instalacji grzewczej z wymianą grzejnikowych

  zaworów termostatycznych bud. przy ul. Ligonia 12

XVI Roboty brukarskie i remonty małej architektury osiedlowej

1 ul. Ofiar Terroru 97 - remont miejsc postoj. - I etap

2 ul. Krzyżkowicka  22 - zabruki miejsc pod ławki - 4 szt

3 ul. Krzyżkowicka 24 - drenaż wewnętrzny podposadzkowy

 z zabudową studni zbiorczych oraz z przebud. zewnętrznego
 koryta betonowego z wpustem deszczowym do studni 

kanalizacji
 deszczowej 

4 Plebiscytowa 44  - odwodnienie piwnic z wykonaniem 

 podwyższenia posadzek w piwnicach przynależnych

XVII Remonty węzłów cieplnych - stacje wymienników

1 Modernizacja zbiorczego węzła ciepłej wody użytkowej

  dla budynków przy ul. Of. Terroru 93, 95 i 97  

2 Naprawy bieżące węzłów ciepłej wody i ogrzewania

XX Wymiana stolarki okiennej mieszkań -dofinansowania
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