WYKAZ PRAC REMONTOWYCH - ZAKOŃCZONYCH DO 30-09-2016R.
1. ul. Górnicza 5a - wymiana poziomu kanalizacyjnego wraz z przyłączami (ZAKOŃCZONO)
2. Pl. Boh. Września 7 - awaryjna naprawa instalacji elektrycznej i tablicy odgałęzień WZL
(ZAKOŃCZONO)
3. Katowicka 28 - docieplenie ściany frontowej wraz z demontażem konstrukcji
żelbetonowej wejścia do budynku i obrobienie płyt attyki blachą (planowane zak.
31.10)
4. Bytomska 29, 30 - budowa zadaszonego śmietnika (planowane zak. 31.10)
5. Stawowa 12, 13, 15, 17 - budowa zadaszonego śmietnika (planowane zak. 31.10)
Krótka 10, Św. Barbary 24a - remont galerii I piętro (planowane zak. 30.09)
6. Michałkowicka 27 - wymiana pionu wod-kan (planowane zak. 20.09)
7. Krótka 10, Św. Barbary 24a - remont galerii I-sze piętro kontynuacja (ZAKOŃCZONO).
8. Kościuszki 17 - naprawa murku przy garażu od strony podwórza (ZAKOŃCZONO).
9. Staszica 4b - awaryjna wymiana pionu wod. - kan. (ZAKOŃCZONO).
10. Budryka 6,8 - wymiana instalacji gazowej (ZAKOŃCZONO).
11. Bytomska 27a - awaryjna wymiana przyłącza gazowego (ZAKOŃCZONO).
12. Michałkowicka 33 - przebudowa 2 szt. pieców pokojowych (ZAKOŃCZONO).
13. Bytomska 17 - otynkowanie ścian kominowych na strychu oraz naprawa dachu
(ZAKOŃCZONO).
14. Sobieskiego 23 - docieplenie ścian elewacji (ZAKOŃCZONO).
15. Michałkowicka 46 - wymiana dwóch sztuk pionu wod.kan. (ZAKOŃCZONO).
16. Pl. Boh. Września 2 - awaryjna wymiana poziomu kanalizacyjnego śr. 160mm
(ZAKOŃCZONO).
17. Bytomska -plac zabaw - doprowadzenie wody do placu zabaw -roboty wewnątrz
budynku (ZAKOŃCZONO).
18. Sobieskiego 27 - przebudowa pieca kaflowego (ZAKOŃCZONO).
19. Sobieskiego 27,27a,27b - remont instalacji elektrycznej w częściach wspólnych
(ZAKOŃCZONO).
20. Bytomska 3a - wymiana rury z pieca kuchennego ponad dachem (ZAKOŃCZONO).
21. Bytomska 4 - skucie i otynkowanie ściany kominkowej (ZAKOŃCZONO).
22. Budryka 6, 8 - naprawa dachów (ZAKOŃCZONO).
23. Bytomska 7 - docieplenie gzymsów i stropodachu (ZAKOŃCZONO).
24. Bytomska 21 - docieplenie gzymsów i stropodachu (ZAKOŃCZONO).
25. Michałkowicka 35 - docieplenie ściany szczytowej (ZAKOŃCZONO).
26. Bytomska 27 - "montaż nasad kominowych 2 szt. ""rotowent"" śr. 400 mm., ponad
dachem" (ZAKOŃCZONO).
27. Budryka 10 - kafelkowanie posadzek wspólnych przedsionków w klatkach
dobudowanych (ZAKOŃCZONO).
28. Krakowska 1 - montaż cyfrowej instalacji domofonowej (ZAKOŃCZONO).
29. Krupanka 29 - remont spocznika schodów zewnętrznych wraz ze zjazdem dla wózków
oraz schodami zew. i balustradami (ZAKOŃCZONO).
30. Pl. Boh. Września 1 - 8 - naprawa drzwi do zsypów i wymiana drzwiczek do skrzynek
gazowych (ZAKOŃCZONO).
31. Bytomska 26,26a - wymiana poziomu i 2 szt pionów wodociągowych (ZAKOŃCZONO).
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32. ul. Stawowa 12-21 - wymiana okien piwnicznych i w klatkach schodowych -40 szt.
(ZAKOŃCZONO)
33. Budryka 6, 8 - wymiana okien piwnicznych i w klatkach schodowych - 30 szt.
(ZAKOŃCZONO).
34. Lipowa 2,4 - wymiana okien piwnicznych (ZAKOŃCZONO).
35. Rutkowskiego 3 - otynkowanie ścian kominowych na strychu oraz przemurowanie
(ZAKOŃCZONO).
36. Wieczorka 5a - modernizacja instalacji oświetlenia klatki schodowej i piwnicykontynuacja (ZAKOŃCZONO).
37. Bytomska 17a - awaryjna naprawa dachu nad klatką schodową (ZAKOŃCZONO).
38. Bytomska 27 - naprawa dachu (ZAKOŃCZONO).
39. Górnicza 5a - wymiana pionów wod. kan. - 2szt łazienkowe, 2 szt kuchenne
(ZAKOŃCZONO).
40. Bytomska 33 - wymiana rynny i rur spustowych od strony ulicy (ZAKOŃCZONO).
41. Katowicka 24, 26, 28 - remont instalacji elektrycznej zgodnie z protokołami przeglądów
pięcioletnich (ZAKOŃCZONO).
42. Lipowa 2,4 - remont instalacji elektrycznej zgodnie z protokołami przeglądów
pięcioletnich (ZAKOŃCZONO).
43. Krupanka 25 - wykonanie studni odwadniającej we wjeździe (ZAKOŃCZONO).
44. Pocztowa 6 - skucie, uszczelnienie i otynkowanie popękanej ściany kominowej w
mieszkaniu, wyprowadzenie do przewodu dymowego wkładu
a. ze stali żaroodpornej (ZAKOŃCZONO).
45. Bytomska 32 - izolacja pionowa ściany szczytowej budynku i odgrzybianie narożnika
mieszkania nr 2 (ZAKOŃCZONO).
46. Maciejkowicka 6 - uporządkowanie kabli przed malowaniem górnej części klatki
schodowej (ZAKOŃCZONO).
47. Gen. Le Ronda 59 - remont instalacji elektrycznej zgodnie z protokołami z przeglądów
pięcioletnich (ZAKOŃCZONO).
48. Krakowska 2 i Kościelna 22 - remont instalacji elektrycznej zgodnie z protokołami z
przeglądów pięcioletnich (ZAKOŃCZONO).
49. Wojciecha 2a - awaryjna naprawa dachu z dachówki (ZAKOŃCZONO).
50. Czeladzka 28 - naprawa instalacji gazowej (ZAKOŃCZONO).
51. Krótka 10 - naprawa instalacji gazowej (ZAKOŃCZONO).
52. Św. Barbary 24a - naprawa instalacji gazowej (ZAKOŃCZONO).
53. Bytomska 5 - montaż rury dwuściennej dł. 1 m. na przewód dymowy z kotła C.O.
(ZAKOŃCZONO).
54. Kościuszki 17 - przeróbka przewodu dymowego z górnego wylotu na boczne,
wykonanie w kuchni nawietrzaka o śr. 15cm , 2m nad podłogą (ZAKOŃCZONO).
55. Bytomska 23 - wymiana uszkodzonej nasady obrotowej 50x50 ponad dachem
(ZAKOŃCZONO).
56. Bytomska 33 - docieplenie sufitu - klatka I (ZAKOŃCZONO).
57. Pl. Boh. Wrześnie 7 - 8 - wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej (planowane zak.
30.12).
58. Pl. Boh. Września 2 - 8 - projekt instalacji gazowej (ZAKOŃCZONO).
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59. Kościelna 3 - wykonanie izolacji poziomej metodą iniekcji (ZAKOŃCZONO).
60. Bytomska 25 - awaryjna wymiana pionu wod.-kan. (ZAKOŃCZONO).
61. Sobieskiego 23,23a,24,25a,25b,25c - naprawa instalacji odgromowej zewnętrznej wg
zaleceń pokontrolnych (ZAKOŃCZONO).
62. Oświęcimska 2 - awaryjna naprawa dachu (ZAKOŃCZONO).
63. Kościuszki 17 - wymiana obróbek blacharskich (ZAKOŃCZONO).
64. Pl. Boh. Wrześnie 5 - 6 - wykonanie skrzynek AZART - 2szt.i montaż w innym miejscu
(ZAKOŃCZONO).
65. Pocztowa 5 - montaż instalacji domofonowej wraz z osprzętem (ZAKOŃCZONO).
66. Kościuszki 9 - montaż czujników ruchu na klatce schodowej (ZAKOŃCZONO).
67. Kościuszki 11 - usunięcie wilgoci ze ścian (ZAKOŃCZONO).
68. Krakowska 1 - wymiana drzwi wejściowych do klatek schodowych (ZAKOŃCZONO).
69. Wojciecha 2a - wyczyszczenie pieca kaflowego (ZAKOŃCZONO).
70. Bytomska 9 - wyczyszczenie pieca pokojowego (ZAKOŃCZONO).
71. Stawowa 17a - uszczelnienie spoin płyt elewacyjnych na budynkach mieszkalnych
(ZAKOŃCZONO).
72. M. Dąbrowskiej 12b - naprawa płyty stropodachu masą plastyczną i zaprawą klejową
(ZAKOŃCZONO).
73. Bytomska 40 - awaryjna naprawa instalacji domofonowej (ZAKOŃCZONO).
74. Michałkowicka 32 - modernizacja oświetlenia klatek schodowych i piwnic
(ZAKOŃCZONO).
75. Wieczorka 5a - modernizacja oświetlenia klatek schodowych i piwnic (ZAKOŃCZONO).
76. Wieczorka 2a - modernizacja oświetlenia klatek schodowych i piwnic (ZAKOŃCZONO).
77. Wieczorka 3a - modernizacja oświetlenia klatek schodowych i piwnic (ZAKOŃCZONO).
78. Wieczorka 3 - modernizacja oświetlenia klatek schodowych i piwnic (ZAKOŃCZONO).
79. Michałkowicka 25 - 35 - wymiana pionów i poziomów wod.-kan. (ZAKOŃCZONO).
80. Katowicka 16 - wymiana pionu wod.-kan. (ZAKOŃCZONO).
81. Bytomska 21 - 30 - usunięcie zapadliska i utwardzenie terenu (ZAKOŃCZONO).
82. Wieczorka 1 - remont instalacji elektrycznej zgodnie z protokołami z przeglądów
pięcioletnich (ZAKOŃCZONO).
83. Maciejkowicka 6 - remont klatki schodowej - 2 etap (ZAKOŃCZONO).
84. Michałkowicka 46 - remont balkonów (ZAKOŃCZONO).
85. Jana Pawła II 4 - remont muru pruskiego (ZAKOŃCZONO).
86. Rutkowskiego 2 - montaż poręczy w klatce schodowej (ZAKOŃCZONO).
87. Świerczewskiego 59 - naprawa przewodów kominowych (ZAKOŃCZONO).
88. Kościelna 14 - spoinowanie cegieł na elewacji i naprawa tynków na cokole
(ZAKOŃCZONO).
89. Kościuszki 1 - remont instalacji elektrycznej zgodnie z protokołami z przeglądów
pięcioletnich (ZAKOŃCZONO).
90. Górnicza 1 - remont instalacji elektrycznej zgodnie z protokołami z przeglądów
pięcioletnich (ZAKOŃCZONO).
91. Budryka 6 - naprawa przyłącza kanalizacji sanitarnej do studzienki (ZAKOŃCZONO).
92. Michałkowicka 3 - wymiana przyłącza kanalizacji sanitarnej ze studzienkami
(ZAKOŃCZONO).
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93. Bytomska 34-38 - wymiana okienek piwnicznych (ZAKOŃCZONO).
94. Łukasińskiego 57 - wymiana pionu wod.-kan. i cyrkulacji oraz dwóch rur spustowych
(ZAKOŃCZONO).
95. Lipowa 2 - wymiana włazów na dach (ZAKOŃCZONO).
96. Bytomska 33 - remont schodów zewnętrznych (ZAKOŃCZONO).
97. Orzeszkowej 22 - modernizacja instalacji C.O. (ZAKOŃCZONO).
98. Górnicza 1 - remont klatki schodowej etap II (ZAKOŃCZONO).
99. Bytomska 40 - przebudowa przewodów kominowych (ZAKOŃCZONO).
100.
Wieczorka 1-5 - wymiana drzwi i okien - kontynuacja (ZAKOŃCZONO).
101.
Budryka 6 - wymiana okien w klatkach schodowych, częściach wspólnych i drzwi
zewnętrznych bocznych (ZAKOŃCZONO).
102.
Stawowa 15c - naprawa dachu papą termozgrzewalną (ZAKOŃCZONO).
103.
Bytomska 26 - remont dachu (ZAKOŃCZONO).
104.
Bytomska 23 - skucie popękanych ścian kominowych ponad dachem i na
strychu oraz otynkowanie na nowo, montaż na strychu odwodnienia z przewodu
1. wentylacyjnego z łazienki (ZAKOŃCZONO).
105.
Wieczorka 7 - wykonanie studni odwadniającej fi=500m (ZAKOŃCZONO).
106.
Pl.Boh.Września 1-8 - awaryjna wymiana kanału C.O. śr. 20mm
(ZAKOŃCZONO).
Michałkowicka 46 - awaryjna wymiana instalacji gazowej (ZAKOŃCZONO).
107.
Sobieskiego 26 - roboty dodatkowe związane z projektem docieplania ścian
(ZAKOŃCZONO).
108.
Górnicza 5 - wyczyszczenie pieca pokojowego kaflowego (ZAKOŃCZONO).
Wieczorka 5 - przebudowa pieca pokojowego kaflowego (ZAKOŃCZONO).
109.
Bytomska 3 - przebudowa pieca kuchennego kaflowego (ZAKOŃCZONO).
110.
Kościelna 3 - czyszczenie pieca pokojowego kaflowego (ZAKOŃCZONO).
Mysłowicka 24 - montaż nasady "cage" na przewód wentylacyjny z kuchni
(ZAKOŃCZONO).
Rutkowskiego 1 - przebudowa pieca kaflowego pokojowego (ZAKOŃCZONO).
111.
Pocztowa 2 - wymiana okienek przypiwnicznych - 1 i 2 (ZAKOŃCZONO).
112.
Kościelna 14 - wymiana drzwi wejściowych do klatki schodowej
(ZAKOŃCZONO).
113.
Sobieskiego 26 a i b - wymiana instalacji gazowej w mieszkaniach (7 mieszkań).
114.
Górnicza 7 - awaryjna naprawa dachu z dachówki (zakończono).
115.
Śmiłowskiego 19c - awaryjna naprawa kominów i rur spustowych (zakończono).
116.
Zasoby Sm Michał - wykonanie przeglądów i napraw urządzeń zabawowych na
placach zabaw oraz sporządzenie protokołów (ZAKOŃCZONO)
117.
Górnicza 5a - wymiana pionu wod-kan w kuchni (ZAKOŃCZONO)
118.
Św. Barbary 24a oraz Krótka 10 - naprawa instalacji elektrycznej w piwnicach
(ZAKOŃCZONO)
119.
Wieczorka 7a - remont instalacji elektrycznej w pomieszczeniach biurowych
(ZAKOŃCZONO)
120.
Wyspiańskiego 2 - wykonanie studni odwadniającej (ZAKOŃCZONO)
121.
Stawowa 3,3a - wymiana instalacji gazowej (ZAKOŃCZONO)
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122.
Sobieskiego 27 - wymiana pionu wod-kan z podejściami (ZAKOŃCZONO)
123.
Pl. Boh. Września 6,7,8 - remont wejść do budynków (sutereny)
(ZAKOŃCZONO)
124.
Stawowa 15 a,b,c - uporządkowanie instalacji elektrycznej w częściach
wspólnych (ZAKOŃCZONO)
125.
Stawowa 17a,b - uporządkowanie instalacji elektrycznej w częściach wspólnych
(ZAKOŃCZONO)
126.
Stawowa 19a, b- uporządkowanie instalacji elektrycznej w częściach wspólnych
(ZAKOŃCZONO)
127.
Stawowa 21a, b - uporządkowanie instalacji elektrycznej w częściach wspólnych
(ZAKOŃCZONO)
128.
Pl. Boh. Września 3 - wymiana pionu C.O. (ZAKOŃCZONO)
129.
Śmiłowskiego 19b - częściowa wymiana pionu wod-kan oraz
podejścia (ZAKOŃCZONO)
130.
Pocztowa 6a - wymiana stolarki okiennej w pomieszczeniu po byłej
kotłowni (ZAKOŃCZONO)
131.
Pl. Boh. Września 1-8 - wymiana izolacji termicznej co w piwnicach (planowane
zak. 30.09.2016)
132.
Bytomska 3a - dobudowa przewodu wentylacyjnego dla kuchni (ZAKOŃCZONO)
133.
Bytomska 8- uszczelnienie przewodu dymowego z kotła c.o. oraz sprawdzenie
połączenia (ZAKOŃCZONO)
134.
Pl. Boh. Września 4 - wymiana pionu C.O. (ZAKOŃCZONO 02.2016)
135.
Górnicza 5 a - wymiana pionu wod-kan w kuchni (ZAKOŃCZONO)
136.
Św. Barbary 24 a - naprawa instalacji elektrycznej w piwnicach (ZAKOŃCZONO)
137.
Krótka 10 - naprawa instalacji elektrycznej w piwnicach (ZAKOŃCZONO)
138.
Wyspiańskiego 2 - wykonanie studni odwadniającej (ZAKOŃCZONO)
139.
Górnicza 3,4,5 - wymiana instalacji wod-kan (ZAKOŃCZONO)
140.
Jana Pawła II - wymiana poziomu wod-kan (ZAKOŃCZONO)
141.
Sobieskiego 25 c - wykonanie otworu wentylacji nawiewnej o średnicy 15 cm w
kuchni 2 m nad podłogą (ZAKOŃCZONO)
142.
Bytomska 36 - montaż rury dwuściennej na przewód dymowy z kotła C.O. o
długości 1m (ZAKOŃCZONO)
143.
Bytomska 5 - montaż nasad typu "H" z możliwością zdejmowania na przewody
wentylacyjne z kuchni i łazienki (ZAKOŃCZONO)
144.
Michałkowicka 44 - osadzenie rury dwuściennej na przewód spalinowy z
łazienki (ZAKOŃCZONO)
145.
Kościszki 2 a - montaż nasady typu "H" z możliwością zdejmowania na przewody
wentylacyjne z kuchni i łazienki (ZAKOŃCZONO)
146.
Kościszki 2 a - wykonanie wentylacji nawiewnej 150 mm oraz powiększenie
wlotu rury do przewodu spalinowego (ZAKOŃCZONO)
147.
Budryka 10 - przeróbka wylotu komina na górny i montaż nasady
"H" (ZAKOŃCZONO)
148.
Budryka 10 - sprawdzanie kamerą wentylacji w łazience (ZAKOŃCZONO)
149.
Pocztowa 2 a - montaż nasad kominowych "H" (ZAKOŃCZONO)
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150.
Bytomska 34 - montaż izolowanego przedłużenia komina dymowego dł. 1 m
oraz nasady 150 mm (ZAKOŃCZONO)
151.
Kościuszki 2 - wymiana pionu wod-kan (ZAKOŃCZONO)
152.
Stawowa 17 a,b - uporządkowanie instalacji elektrycznej w częściach
wspólnych (ZAKOŃCZONO)
153.
Stawowa 19 a,b - uporządkowanie instalacji elektrycznej w częściach
wspólnych (ZAKOŃCZONO)
154.
Stawowa 21 a,b - uporządkowanie instalacji elektrycznej w częściach wspólnych
(ZAKOŃCZONO).
155.
Stawowa 15 c - wymiana pionu kanalizacji deszczowej i
wpustów (ZAKOŃCZONO)
156.
Pocztowa 5 - remont klatki schodowej (ZAKOŃCZONO)
157.
Bytomska 40 - remont klatki schodowej (ZAKOŃCZONO)
158.
Katowicka 16 - remont dachu, wymiana obróbki blacharskiej oraz pokrycie
dachu papą termozgrzewalną. (ZAKOŃCZONO)
159.
Pl. Bohaterów Września 1 i 2 - wybrukowanie placu. (ZAKOŃCZONO)
160.
Bytomska 12 - wymiana przyłącza wody. (ZAKOŃCZONO)
161.
Brandysa 24 - remont klatki schodowej oraz usunięcie wilgoci. (ZAKOŃCZONO)
162.
Bytomska 6 i 6a - remont klatek schodowych. (ZAKOŃCZONO)
163.
Bytomska 5 - wykonanie chodnika. (ZAKOŃCZONO)
164.
Bytomska 1 - 32 (STARA BYTOMSKA) - wymiana stolarki okiennej w korytarzach,
klatkach schodowych oraz drzwi. (ZAKOŃCZONO)
165.
Wieczorka 1-5 - spoinowanie elewacji. (ZAKOŃCZONO)
166.
Mysłowicka 26 - wymiana okien piwnicznych wraz z montażem pokryw na
naświetla. (ZAKOŃCZONO)
167.
Górnicza 1 - remont oraz malowanie klatki schodowej . (ZAKOŃCZONO)
168.
Pocztowa 4a - malowanie i remont klatki schodowej, uzupełnienie tynków.
(ZAKOŃCZONO)
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