PLAN REMONTOWY 2022 R

1.

Remont rur wodociągowych c.w., z.w., cyrkulacji i
kanalizacji sanitarnej (bl. 198 i blok 195 - całość
oraz bl. 199 i bl. 197 - przeniesienie z 2021 r.)

2.

Remont elewacji - piony loggii w bl. 191 (od prawej
- klatka I, skrajny pion), 192 (od prawej - klatka I,
skrajny pion), bl. 186 (klatka IV szczyt)

3.

Remont dźwigów bl. 173 (klatka III i V) przeniesienie z 2021 r.

4.

Remont dźwigów bl. 192 (klatka II), bl. 193 (klatka
III), prace remontowe całe osiedle

5.

Remont chodników i ulic.

a)

b)
6.
a)
b)

wymiana nawierzchni chodników z płyt chodnikowych na kostkę
brukową, wymiana nawierzchni prowizorycznie utwardzonych i
"przedeptów" na kostkę brukową - na całym Osiedlu
wymiana nawierzchni chodników z płyt chodnikowych na kostkę
brukową - przejście od bl. 192 do ul. Armii Krajowej + miejsce
do handlu
Remont pionów p.poż , zasilenie, inst. oddymiania,
prace projektowe.
Wymiana pionów przeciwpożarowych (suche - nawodnione) w
bloku 172 (6 pionów)
Remonty instalacji ppoż. (całe osiedle, wg potrzeb)
Remont wewnętrznej instalacji elektrycznej

7.

(wymiana wlz, zasilania do mieszkań, inst.
administracyjnej w piwnicy, w zsypach, na ostatniej
kond., inst. oświetlenia ewakuacyjnego) w bloku
173, klatka I i II.

8.

Uzupełnienie kratek wentylacyjnych stropodachu +
wymiana siatek zabezpieczajacych na XI piętrze
(bl. 173 - 3 szt., bl. 174 - 2 szt., bl. 188 1 szt., 189 - 1
szt., 190 - 1 szt.) - w zależności od potrzeb (prace
alpinistyczne)

9.

Malowanie klatek schodowych (bloki 196, 197, 174)

10.

Ułożenie płytek typu gresowych na korytarzach (bl.
185, 186, 178 i 180 - ok. 660 m2)

11.

Wymiana pionów deszczowych (3 piony) - bl. 175
klatka II (drugi), bl. 185 klatka I, bl. 186 klatka I

12.

Uszczelnienie okien w szczytach bloków - wg
potrzeb (bl. 185 kl. II, bl. 178 kl.I, 181 kl. I)

13.

Remont inst. elektrycznej oświetleniowej na
klatkach schodowych w bl. 175

14.

Remont naprawa ulic asfaltobetonem, dwa
termosy (całe osiedle, wg potrzeb).

15.

Demontaż luster betonowych loggii balkonowych
(wg potrzeb)

16. Prace szklarskie (całe osiedle, wg potrzeb).
17.

Remont alejek żwirowych w parku przy ul.
Retkińskiej 125 (przy kościele)
Remont dachu (nowe pokrycie, turbowenty, wyłazy,

18.

naprawa wentylatorów itp. - bl. 173, bl. 178, bl.
180), awarie dachowe, montaż turbowentów (w
wytypowanych miejscach)

