
Załącznik 1a

Wykaz budynków komunalnych

lp. Nieruchomość

do adres

Brwinowska 4/8 - r. bud.1915 357,87 1 273 466,08

budynek murowany,dach-blacha 0,00

Charci Skok - Gmina - r.bud.1909 588,60 2 094 509,56

budynek murowany,dach-dachówka 0,00

Dębowa 5 r.bud.1931 114,87 408 760,30

budynek murowany,dach-blacha 0,00

Długa 23 r.bud.1930-1940 213,01 757 987,56

budynek murowany, dach-blacha 0,00

Głowackiego 9A

2017 - wymiana stolarki okiennej - 2 szt, wykonanie łazienki w lokalu mieszkalnym - 

10800 zł           

Głowackiego 29 r.bud.1936 247,50 880 718,85

budynek murowany, dach -papa 0,00

Grabowa 3 r.bud.1910-1920 357,90 1 273 572,83

powierzchnia m2

1

2

3

4

5

2004 - wymiana stolarki okiennej, projekt przyłacza wodociągowego 1159 zł, 

2005 - naprawa rynien i obróbek blacharskich 1700 zł, 

2006 - budowa przyłącza wodociągowego 7500 zł

2008 - doposażenie lokali w inst. wod-kan i wykonanie instal.kanalizac.zewn. 11997 

zł, 

2010 - Naprawa obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych 1600zł,  zbicie tynku, 

odgrzybienie i tynkowanie ściany 1500 zł, 

2016 - wzmocnienie stropu w piwnicy pod lokalem 1728 zł

2004 - remont pustostanu 6518zł, wykonanie instalacji elektrycznej w lokalach 3400 

zł, 

2006- naprawa kominów 1500 zł, wymiana instalacji wodociągowej 650 zł,  

2007 - przemurowanie kominów, wykonanie schodów 15 271 zł, modernizacja inst 

elektrycznej 22641 zł, 2008 - wymiana stolarki okiennej 6642 zł, 

2010 - remont tarasu i schodów wejściowych, naprawa dachu 22 000 zł + 642 zł, 

2012 - wykonanie wentylacji ciągu spalinowego wraz z wymianą kuchni węglowej 

10400 zł, wykonanie instalacji co w lokalu 6500 zł, 

2016 -  wykonanie podłączenia do inst. sanit. 8853 zł + 630 zł, 

6

2003 - malowanie dachu farbą i uzupełnienie obróbek blacharskich 7903zł, 

2005 - częściowa wymiana rynien i rur spust 650 zł, 

2006 - naprawa dachu 834 zł, prace naprawcze dachu 550 zł,  

2007 - remont lokalu 16 000 zł, naprawa kominów 3300 zł, 

2009 - wymiana stolarki okiennej 1000 zł, 

2010 - wymiana rynien i rur spustowych 9095 zł, 2011 - wymiana obróbek 

blacharskich komina 500 zł,

2013 - przeniesienie wodomierza głównego 1100 zł

wartość   

odtworzeniowa  

2017

2002 - budowa nowych komórek lokatorskich 11235zł, wymiana stolarki okiennej, 

2004 - budowa przykanalika sanitarnego 12600 zł, 2005 - podłączenie lokalu do 

kanalizacji 911 zł, 

2006 - przemurowanie komina,wymiana ławy kominiarskiej 2800zł, 

2007- przemurowanie kominów 9500 zł, naprawa dachu 19100 zł, prace tynkarskie 

na fundamentach 2500 zł, wymiana rynien i rur spustowych 4200 zł, wykonanie 

instalacji wod-kan w lokalu 1936 zł, 

2008 - przemurowanie kominów 5600 zł, wymiana stolarki okiennej 1047 zł, 

modernizacja inst. elektrycznej w bud. i lok. 20.843 zł + 7.803 zł + 5.663 zł,  remont 

pustostanów 7.500 zł + 10.800 zł, remont sufitu w lok. 1.926 zł, 

2009 - wymiana stolarki okiennej 909 zł, 

2010 - wymiana inst. elektr. w lok. 2.675 zł, 

2012 - wymiana okna w lok 1180 zł, 

2013 - wymiana stolarki okiennej 2090 zł, 

2014 - naprawa kominów 5292 zł, wymiana okien 2460 zł, 

2015 - wymiana stolarki okiennej 4480 zł, wykonanie inst. CO w lok. 6.512 zł, 

2016 - remont pustostanu 13351 zł, wymiana okna 1342 zł, remont klatki schodowej 

2000 zł, wykonanie łazienki w lokalu oraz wymiana przyłącza wodociągowego do 

budynku z wykonaniem instalacji w piwnicy 12021 zł         2017 - wymiana stolarki 

okiennej - 2 szt

2004 - przemurowanie kominów 22016zł, 

2005- remont dachu 119331zł + opinia ppoż 550 zł + projekt 3416 zł, 

2006- remont lokalu 4100zł, naprawa wc wspólne 1150 zł, 

2009 - remont pustostanów 3350 zł + 7.500 zł, doposażenie lokalu w instalację wod-

kan 7300 zł, wymiana inst. elektr.w lok. 2.899 zł, 

2010 - remont lokalu 17500 zł, naprawa przyłącza wodociągowego + wykonanie 

nowych schodów 2140 zł, wykonanie wentylacji do lok 700 zł, 2011- usunięcie 

nieszczelności na przewodzie dymowym 1700 zł,

2012 - wykonanie dodatkowej wentylacji kuchni 3000 zł, wykonanie instalacji co w 

lokalu 6200 zł, wykonanie instalacji ogrzewania etażowego w lokalu + 

doprowadzenie instalacji wodnej 7500 zł, 

2013 - remont balkonu z wykonaniem obróbek blacharskich i orynnowania 5184 zł, 

wykonanie dwóch przykanalików sanitanych 9840 zł, wykonanie co w lokalu 6100 zł, 

modernizacja inst. elektr. w lok. 2.154 zł, 2014 - wymiana okien 7880 zł, 

2016 - wykonanie zabezpieczenia budynku zgodnie z decyzją PINB 95500 zł

2002 - wymiana stolarki okiennej, 

2003- remont dachu 856zł, 

2005 - naprawa dachu 1665zł, budowa przykanalika sanitarnego + wc korytarz 9000 

zł, 

2007 - modernizacja inst elektrycznej 8700 zł, 

2008 - wymiana stolarki okiennej 3314 zł, wymiana drzwi do lok. 3.370 zł, remont 

podłogi w lok. 4.800 zł, 

2009 - wymiana stolarki okiennej 5414 zł, doposażenie lokalu w instalacje wod-kan i 

elektryczną 8411 zł, przemurowanie kominów 7226 zł, 

2013 - remont lokalu oraz tarasu zewnętrznego 12480 zł

Remonty w latach 2001-2017r.



budynek murowany, dach- blacha 0,00

Grudowska 9 r.bud.1910-1920 172,04 612 197,46

budynek murowany, dach- blacha 0,00

Grudowska 16 r.bud. 1911 315,02 1 120 986,07

budynek murowany, dach -papa 0,00

Inżynierska 3A r.bud.1938 68,82 244 893,22

budynek murowany, dach -papa 0,00

Królowej Jadwigi 11 r.bud.1916 158,92 565 510,46

budynek drewniany, dach- papa 0,00

Królewska 96 r.bud.1920-1925 159,93 569 104,51

budynek murowany, dach -papa 0,00

Krótka 4 r.bud.1910 134,02 476 904,81
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2004 - budowa przykanalika sanitarnego 6070 zł, 

2005- remont dachu 9966zł, 

2006 - wymiana pokrycia papowego i obróbek na komórkach 2800 zł,  

2007 - modernizacja inst elektrycznej 11705 zł, 

2008 - wymiana stolarki okiennej  2651 zł, 

2009 - wymiana okien 4250 zł, 

2011 - wymiana stolarki okiennej 3640 zł, 

2014 - wykonanie inst. wod-kan w lok. 1.470 zł, 

2016 - wymiana stolarki okiennej 5520 zł

2004- budowa przykanalika wodociągu 8520 zł, 

2005 - wykonanie przykanalika sanitarnego 9000 zł + 1100 zł, prace dekarsko-

blacharskie 7336 zł, 

2007 - przyłączenie lokalu do sieci wod-kan 3421 zł, 

2009 - wymiana stolarki okiennej 8092 zł, 

2012 - wymiana okien  2440 zł, 

2014 - wymiana okien 1190 zł, 

2016 - wymiana stolarki okiennej  1180 zł                                                    2017 - 

wymiana stolarki okiennej - 2 szt

2002 - wymiana stol. okiennej, 

2005 - wymiana obróbek blacharskich, naprawa dachu 5500 zł, 

2006- remont elewacji 10882zł, 

2009 - wymiana stolarki okiennej 3407 zł, remont podłogi wraz ze wzmocnieniem 

stropu i obudowy kl. schodowej 3.959 zł, 

2010 - montaż pieca c.o. 3000 zł

2003 - malowanie dachu farbą i uzupełnienie obróbek blacharskich 7903zł, 

2005 - częściowa wymiana rynien i rur spust 650 zł, 

2006 - naprawa dachu 834 zł, prace naprawcze dachu 550 zł,  

2007 - remont lokalu 16 000 zł, naprawa kominów 3300 zł, 

2009 - wymiana stolarki okiennej 1000 zł, 

2010 - wymiana rynien i rur spustowych 9095 zł, 2011 - wymiana obróbek 

blacharskich komina 500 zł,

2013 - przeniesienie wodomierza głównego 1100 zł

2002 - wymiana orynnowania i obróbek blacharskich 4545zł, 

2003- wymiana stolarki okiennej, 

2004- wykonanie remont elewacji 23972zł, projekt przyłącza wodociagowego 1525 

zł, 

2005- prace rem na dachu 1994zł, remont tarasu 2980zł, malowanie elewacji 8226zł, 

przyłącze wodociągowe 2350 zł, 

2006 - remont łazienki i kuchni 9416 zł, wymiana stolarki drzwiowej 1564 zł, wymiana 

instalacji wod-kan 2691 zł,  

2007 - przemurowanie kominów 8050 zł, 

2008 - przemurowanie komina 3200 zł, wymiana stolarki okiennej 1301 zł, 

2009 - wymiana stolarki okiennej 3364 zł, doposażenie lokalu w inst. wod-kan, 

remont dachu i obróbek blacharskich 13.050 zł, 

2010 - wykonanie prac remontowych w budynku 9000 zł, naprawa dachu 1.200 zł, 

2011 - wymiana stolarki okiennej 3060 zł, 

2012 - naprawa dachu 1728 zł,  wymiana okien 1960 zł, wymiana rynien i obróbek 

blacharskich nad wejściem 1134 zł, 

2013 - wymiana stolarki okiennej  3650 zł, 

2016 - wymiana stolarki okiennej 4440 zł                                                      2017 - 

wymiana stolarki okiennej - 3 szt

2006 - naprawa rynien 535 zl, częściowa wymiana pionu kanalizacyjnego 550 zł, 

2010 - naprawa dachu nad lok. 1.950 zł, częściowe krycie dachu papą 428 zł

2005 - remont budynku z wyk inst wod kan 30121zł, wymiana stol okiennej 5400 zł, 

2008 - moderniz. Inst. elektr.w bud. i lok. 11.207 zł, wykonanie i montaż komórek 

2.300 zł, 

2012 - wykonanie przykanalika sanitarnego 3.500 zł, 



budynek murowny, dach- dachówka 0,00

Letnicza 2A r.bud.1930 313,51 1 115 612,79

budynek murowany, dach -papa 0,00

Leśny Ślad 4 r.bud.1946 247,59 881 039,11

budynek murowany, dach- papa 0,00

Literacka 26 -r.bud.1920-1930 316,88 1 127 604,80

budynek murowany, dach- eternit 0,00

Na Skraju 1 r.bud.1930-1940 123,01 437 726,16

budynek murowany, dach-papa 0,00

Niecała 4 r.bud.1912 351,83 1 251 972,98

budynek murowany,dach-papa 0,00

Okólna 2A r.bud.1952 274,80 977 864,81
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2008 - doprowadzenie inst. wod-kan do lokali 2.000 zł, naprawa nadproża okiennego 

z wym. okna 2.450 zł, 2010 - naprawa dachu 1498 zł,  

2011 - remont tarasu 1.760 zł, 

2013 - wymiana skorodowanych elementów komina zewn. 1.609 zł,                                            

2017 -częśćiowa wymiana pokrycia dachowego - 17800zł

2003- odbudowa szamba 6655zł, 

2006 - naprawa obróbek blacharskich i krycie papą 2000 zł, 

2011 - modernizacja instl.elektr. 6.426 zł, 

2013 - naprawa dachu 1134 zł, 

2014 - remont dachu głównego, dachu po lewej stronie + remont kominów 21556 

2017 - wykonanie pozostałego pokrycia dachowego  - 3175zł

2004 - wymiana stolarki okiennej, 

2004- krycie dachu papą 7308zł, 

2007 - modernizacja 12 289 zł, 

2006 - remont wc wspólne 400 zł, 

2007 - modernizacja inst elektrycznej 11379 zł, naprawa dachu 2850 zł, 

2008 - przemurowanie kominów 25 000 zł, naprawa dachu 3.300 zł, 

2009 - naprawa dachu 1.200 zł, 

2010 - naprawa pokrycia dachowego i obróbek blacharskich 2461 zł,

2012 - wymiana okien 2060 zł,   

2013 - remont klatki schodowej 11860 zł, częściowe pokrycie dachu papą 860 zł, 

2014 - wykonanie inst. CO w lok. 7.300 zł, moderni. inst. elektr. w lok. 2.592 zł, 

wykonanie wentylacji do lok. 1.188 zł, 

2015 - naprawa dachu 3132 zł, 

2016 - częściowa naprawa dachu 497 zł                                                          2017 - 

wymiana stolarki okiennej - 3 szt, pokrycie dachu papa termozgrzewalną 38448 zł                                                                                                    

2018 - wymoana stolarki okiennej - 3szt. oraz drzwi wejściowych do lokalu - 1szt.                                                                                                                                                                                                                                

2002- wymiana pokrycia dachowego z remontem koninów 34240zł, 

2003- wymiana pion wod-kan 4158zł, 

2004- wymiana stolarki okiennej, 

2005- wymiana drzwi wejściowych 3450zł, wyk inst domofonowej 990zł, 

2006 - naprawa rynien 856 zł, 

2007 - naprawa obróbek blacharskich 700 zł + 150 zł, 

2009 - naprawda dachu nad klatką schodową 2.000 zł, 

2014 - przemurowanie komina 8640 zł, wykonanie i montaż nowego ogrodzenia 

frontowego 6500 zł, 

2015 - wykonanie instalacji wod-kan i co (gazowego) w lokalu 11.110 zł, montaż 

wkładu spalinowego 1296 zł, wymiana pionu wod-kan 648 zł, wymiana inst. elektr. w 

częsciach wsp. 13.203 zł, 

2016 - przemurowanie dwóch kominów oraz wymiana desek ław kominiarskich 

15.735 zł, remont lokalu 28.335 zł                                                                2018 - 

wymiana orynnowania i rur spustowych 11664 zł

2002 - wymiana stol. okiennej, 

2005 - wymiana obróbek blacharskich, naprawa dachu 5500 zł, 

2006- remont elewacji 10882zł, 

2009 - wymiana stolarki okiennej 3407 zł, remont podłogi wraz ze wzmocnieniem 

stropu i obudowy kl. schodowej 3.959 zł, 

2010 - montaż pieca c.o. 3000 zł

2003 - wymiana stolarki okiennej 4359zł, 

2005- wymiana stol okiennej, remont balkonu i rynien 450 zł, krycie dachu papą, 

wymiana rynien 2000 zł, 

2006 - wykonanie przyłącza wodociągowego 23125 zł + 950 zł, prace dekarsko-

blacharskie 2000 zł, 

2007 - przemurowanie kominów 2950 zł, remont lokalu 21800 zł, 

2008 - modernizacja inst. elektrycznej w bud. i lok. 18.228 zł, 

2009 - remont pustostanu 17 775 zł, budowa przykanalika sanitarnego 22950zł, 

wykonanie wentylacji do lokali 1.850 zł, 

2010 - naprawa dachu i obróbek blacharskich 2568 zł, 

2011 - wymiana stolarki okiennej 2675 zł, 

2015 - wykonanie remontu lokalu + nowy dach nad lokalalmi 4 i 8 33 480 zł + 1512 

zł,  

2016 -  wykonanie prac remontowych pokrycia dachowego wraz z obróbkami 

blacharskimi + ocieplenie ściany szczytowej, naprawa ściany wewnętrznej 17000 

2018 - wykonanie dodatkowego przewodu dymowego -1998zł 

2005 - pokrycie dachu papa z wymiana obróbek blacharskich, wymiana inst wod-kan 

8674 zł, 

2007 - przyłącze wodociągowe 6634 zł + 1100 zł, modernizacja inst elektrycznej 12 

900 zł, 

2008 - modernizacja inst. wod - kan i gazowej oraz wykonanie CO 5000zł, 

doposażenie lokalu w urządzenia sanitarne 3691zł, remont pustostanów 21.600 zł, 

wykonanie przykanalika sanit. 10.004zł, montaż wkładu spalinowego 1.200 zł, 

wymiana okna 1.280 zł, 

2009 - wymiana stolarki okiennej 2539 zł, 

2011 - wymiana stolarki okiennej 4815 zł, 

2015- wymiana stolarki okiennej 4870 zł, 

2016 - montaż wkładu kominowego żaroodpornego 2052 zł, wymiana stolarki 

okiennej 5090 zł                                                                                          2017 - 

wymiana stolarki okiennej - 4 szt



budynek murowany, dach-blacha 0,00

Okólna 4 r.bud.1952 270,90 963 986,81

budynek murowany,dach - blacha 0,00

Okólna  8A r.bud.1929 296,24 1 054 158,19

budynek murowany, dach-blacha 0,00

Piłsudskiego 7 bl.II r.bud.1950 274,90 978 220,65

budynek murowany, dach-blacha 0,00

Piłsudskiego 9 r.bud.1937 363,00 1 291 720,98

budynek murowany, dach-papa 0,00

Prosta  18 r.bud. 1920 340,46 1 211 513,29
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2006 -  wykonanie instalacji elektrycznej 13578 zł, wykonanie instalacji odgromowej 

6420 zł, wymiana rynien i rur spustowych 6000 zł, 

2008 - wymiana stolarki okiennej 7594 zł, 

2009 - wymiana stolarki okiennej 3591 zł, 

2015 - remont lokalu z wykonaniem co z kominka 17172 zł, wykonanie dodatkowej 

wentylacji 1188 zł, wykonanie inst. CO w lok. 4.503 zł, 

2016 -  wykonanie podłączenia do inst. sanit. 14.744 zł                                  2017 - 

wymiana stolarki okiennej - 2 szt, remont pieca kaflowego w lokalu -3000zł    

2002 - wymiana pionu wod-kan 3110zł, wymiana pionów wod-kan 4.271zł, 

przemurowanie komina 7.050zł, 

2006 - zabezpieczenie kominów, naprawa rynien 2782 zł, 

2008 - przemurowanie kominów oraz montaż wkładów 12 850 zł, 

2010 - wymiana rynien i rur spustowych 10 000 zł, 

2011 - naprawa świetlika dachowego 864 zł, 

2012 - naprawa attyki nad wejściem - 1836 zł, 

2013 - przemurowanie komina z montażem wkładu kwasoodpornego 9849 zł, 2014 -  

modernizacja inst. elektr. w częściach wsp. 12.841 zł, 

2015 - wykonanie ogrodzenia frontowego 8966 zł, przemurowanie kominów 13300 

2017 - wykonanie chodnika z kostki brukowej 4797zł oraz ogrodzenia 

rozgraniczającego 5855zł                                                                            2018 - 

Wymiana drzwi wejściowych do budynku 3900zł, montaż instalacji domofonowej 

1911zł

2003 - krycie dachu werandy z wymianą rynny 321zł, podłączenie bud do studni 

wodomierzowej 2354zł, budowa przykanalika sanitarego 8000zł, wymiana stol 

okiennej 1300zł, 

2005- wymiana stol okiennej 700zł, instalacja wod-kan w lokalu 750 zł, doposażenie 

lokalu w instalacje wod-kan 800 zł,  

2006 -  prace naprawcze dachu na budynku i komórkach 4900 zł, 

2007 - przemurowanie kominów 7000 zł, modernizacja inst elektrycznej 16799 zł, 

malowanie dachu 6900 zł, naprawa rynien 360 zł, 

2008 - wymiana stolarki okiennej 1300 zł, 

2009 - wymiana okien 1550 zł; remont pustostanu 2.309 zł, 

2011 - remont podłogi w lok. 2.500 zł, 

2013 -  wykonanie wentylacji zewn. 1.291 zł, 

2014 - doprowadzenie inst. wod-kan w lok. 5.800 zł

2003 - wymiana drzwi wejściowych 2745zł, 

2003-wymiana pion i poziom wod kan 9579zł, 

2004 - wymiana pokrycia dachowego z przemurowaniem kominów 18 000 zł, 

2008 - modernizacja inst. elektr. w piwnicach, 

2009 - ocieplenie stropu piwnic 12500 zł, 

2010 - wymiana okien na klatce schodowej 1790 zł, 

2011 - modernizacja inst. elektr. w częsciach wsp. 11.772 zł + 1.500 zł, 

2012 - modern. inst. elektr. w lok. 2.689 zł, 

2013 - remont klatki schodowej 8600 zł, wykonanie projektu przyłącza i wewn. 

instalacji gazowej 2935 zł, 

2014 - wymiana rynien i rur spustowych 9072 zł

2004 - wymiana pionu kanalizacji 845 zł, 

2005- remont piwnic 7477zł, przyłacze wodociągowe 6500 zł + 950 zł, wykonanie 

instalacji elektrycznej w części wspólnej 13500 zł, 

2006- remonty dachu 51189zł, wymiana instalacji wod-kan 5521 zł,  budowa 

przykanalika sanitarnego 8200 zł + projekt 1100 zł, wykonanie komórki loklatorskiej 

2300 zł, 

2007 - wzmocnienie stropu 6797 zł, 

2008 - wymiana stolarki okiennej 4688 zł, montaż wkładów żaroodpornych do 

przewodów dymowych 4.494 zł, 

2009 - wymiana stolarki okiennej 3757 zł, remont pustostanu 19260 zł, wzmocnienie 

nadproża okiennego + przeróbka balustrady 1.620 zł, 

2010 - wykonanie wentylacji do piwnicy 500 zł

2015 - naprawa dachu 777 zł, 

2002- wymiana pokrycia dachowego z remontem koninów 34240zł, 

2003- wymiana pion wod-kan 4158zł, 

2004- wymiana stolarki okiennej, 

2005- wymiana drzwi wejściowych 3450zł, wyk inst domofonowej 990zł, 

2006 - naprawa rynien 856 zł, 

2007 - naprawa obróbek blacharskich 700 zł + 150 zł, 

2009 - naprawda dachu nad klatką schodową 2.000 zł, 

2014 - przemurowanie komina 8640 zł, wykonanie i montaż nowego ogrodzenia 

frontowego 6500 zł, 

2015 - wykonanie instalacji wod-kan i co (gazowego) w lokalu 11.110 zł, montaż 

wkładu spalinowego 1296 zł, wymiana pionu wod-kan 648 zł, wymiana inst. elektr. w 

częsciach wsp. 13.203 zł, 

2016 - przemurowanie dwóch kominów oraz wymiana desek ław kominiarskich 

15.735 zł, remont lokalu 28.335 zł                                                                2018 - 

wymiana orynnowania i rur spustowych 11664 zł



budynek murowany, dach-papa 0,00

Słowackiego 7 r.bud.1940 276,44 983 700,68

budynek murowany, dach- blacha 0,00

Turczynek I-IV(4 bud.mieszkalne)

0,00

r.bud.1915 budynki murowane 846,16 3 011 026,51

dachy - blacha, dachówka 0,00

Turczynek 3C -kontenery 1980 71,50 254 429,89

blacha +płyta wiórowa 0,00

Turczynek 3A-mieszkalny 122,31 435 235,24

murowany -dach-papa rok bud. 1970 0,00

Warszawska 11 r.bud.1927 119,60 425 591,82

budynek murowany,dach-dachówka 0,00

Wylot 6

Wojska Polskiego 85 r.bud.1937 346,71 1 233 753,67

2002 - tynkowanie i mal. ściany budynku 4271zł, wyk. inst wod-kan do 1 lokalu 

2675zł, wymiana poziomu wodociągowego w bud i na terenie 9532zł,  

2003- wymiana obróbek blacharskich 2140zł, 

2004- wymiana stolarki okiennej, remont kapitalny pustostanu 35701zł, ułożenie 

kostki bruk na wjeździe 4670zł, przemurowanie i tynkowanie kominów 1908 zł, 

2005 - wykonanie ogrodzenia 3997 zł, 

2006- modernizacja budynku 88 009,70 zł, naprawa dachu 856 zł, przemurowanie 

komina 1850 zł, wymiana stolarki okiennej 2251 zł, wykonanie bramy wjazdowej 

5900 zł, wymiana instalacji wodociągowej w lokalu 650 zł, 

2007 - przemurowanie kominów 14 750 zł, 

2008 - przemurowanie kominów - 40 734 zł + 5 838 zł, wymiana stolarki okiennej 

3200 zł, 

2009 - wymiana stolarki okiennej 4272 zł, remont pustostanu 8129 zł, modernizacja 

inst. elektr. w bud. 2.033 zł + 4.941 zł, remont pustostanu 2.480 zł, wymiana pionu 

inst. elektr. w lok. 1.220 zł, naprawa przyłącza wodociągowego 1.220 zł, 

2012 - moderniz. inst. elektr. w lok. 2.808 zł, modernizacja inst. elektr. i odgrom. w 

bud. 30.185 zł,  

2013 - wykonanie kompleksowej modernizacji instalacji elektrycznej 40000 zł, 

2014 - doposażenie lokalu w instalację wod-kan 18000 zł, montaż wkładu 

kominowego żaroodpornego 1944 zł, przemurowanie kominów 4800 zł, częściowa 

wymiana inst. grzewczej i wod. 1.800 zł, 

2015 - wyk. inst. CO w lok. 3.434 zł                                                             2018 - 

wykonanie czap kominowych oraz ław kominarskich 18144 zł

26

25

27

28

29

30

2002- wymiana poziomu kanalizacji 1690zł, 

2004 - naprawa instalacji wodnej 648 zł, 2005 - doposażenie lokalu w instalację wod-

kan 2004 zł, 

2006 -  wykonanie inst wod-kan w lokalu 2192 zł, 

2007 - tynkowanie kominów 2000 zł, modernizacja inst elektrycznej 10366 zł, 

doposażenie lokalu w instalację kanalizacyjną 850 zł, 

2008 - wymiana stolarki okiennej  2133 zł, 

2009 - wymiana stolarki okiennej 2515 zł, doposażenie lokalu dla niepełnosprawnego 

14893 zł, remont pustostanu 3584 zł, remont pustostanu 4.500 zł, wykonanie 

wentylacji i nawiewu do lok. 909 zł, 

2010 - Wykonanie wentylacji do lokalu 856zł, 

2011 -  modernizacja instl. elektr. 15.537 zł, wymiana pionu wod-kan. 2.925 zł, 

2013 - wymiana stolarki okiennej  2670 zł, przedłużenie przewodu dym. 922 zł, 

2014 - wymiana okien 2600 zł, 

2015 - modern. inst. CO w lok. 1.053 zł, 

2016 -  wykonanie podłączenia do inst. sanit. 8461 zł

2013 - wykonanie naprawy elewacji frontowej 4300 zł, modernizacja inst. elektr.z 

podziałem na lok. 12.646 zł, adaptacja pomieszczeń na cele mieszkalne 13.740 zł

2006- naprawa komina 428 zł, wymiana rynien i rur spust 1200 zł, 

2007 - modernizacja inst elektrycznej 7377 zł, 

2009 - przemurowanie komina 2750 zł, naprawa komina w części stropowej 1.800 zł, 

2011 - wykonanie przykanalika sanitarnego 4.305 zł

2005 - wymiana stol okiennej klatki schod 2241zł, wymiana pionu kanalizacyjnego 

1009 zł, 

2008 - wymiana stolarki okiennej 893 zł                                                                                                             

2018 - Opracowanie ekspertyzy technicznej dotyczacej stamu tech. budynku.

2010 - wykonanie inst. elektr. 13.017 zł, wykonanie instalacji wod-kan 1391 zł

2004 - wymiana pionu kanalizacji 845 zł, 

2005- remont piwnic 7477zł, przyłacze wodociągowe 6500 zł + 950 zł, wykonanie 

instalacji elektrycznej w części wspólnej 13500 zł, 

2006- remonty dachu 51189zł, wymiana instalacji wod-kan 5521 zł,  budowa 

przykanalika sanitarnego 8200 zł + projekt 1100 zł, wykonanie komórki loklatorskiej 

2300 zł, 

2007 - wzmocnienie stropu 6797 zł, 

2008 - wymiana stolarki okiennej 4688 zł, montaż wkładów żaroodpornych do 

przewodów dymowych 4.494 zł, 

2009 - wymiana stolarki okiennej 3757 zł, remont pustostanu 19260 zł, wzmocnienie 

nadproża okiennego + przeróbka balustrady 1.620 zł, 

2010 - wykonanie wentylacji do piwnicy 500 zł

2015 - naprawa dachu 777 zł, 



budynek murowany,dach-papa 0,00

Baza Turczynek-bud.socjalny 0,00

r.bud.1970 budynek murowany 120,00 427 015,20

dach papa 0,00

RAZEM WSZYSTKIE POZYCJE 7 964,34 28 340 785,32

2007 - remont łazienki 10000 zł, 

2008 - wymiana stolarki okiennej

31

2002- wymiana poziomu kanalizacji 1690zł, 

2004 - naprawa instalacji wodnej 648 zł, 2005 - doposażenie lokalu w instalację wod-

kan 2004 zł, 

2006 -  wykonanie inst wod-kan w lokalu 2192 zł, 

2007 - tynkowanie kominów 2000 zł, modernizacja inst elektrycznej 10366 zł, 

doposażenie lokalu w instalację kanalizacyjną 850 zł, 

2008 - wymiana stolarki okiennej  2133 zł, 

2009 - wymiana stolarki okiennej 2515 zł, doposażenie lokalu dla niepełnosprawnego 

14893 zł, remont pustostanu 3584 zł, remont pustostanu 4.500 zł, wykonanie 

wentylacji i nawiewu do lok. 909 zł, 

2010 - Wykonanie wentylacji do lokalu 856zł, 

2011 -  modernizacja instl. elektr. 15.537 zł, wymiana pionu wod-kan. 2.925 zł, 

2013 - wymiana stolarki okiennej  2670 zł, przedłużenie przewodu dym. 922 zł, 

2014 - wymiana okien 2600 zł, 

2015 - modern. inst. CO w lok. 1.053 zł, 

2016 -  wykonanie podłączenia do inst. sanit. 8461 zł


