
wylanie płyty, montaż boksu + pojemniki na śmieci

3 Dąbrowskiego  

40A

-

4 Dąbrowskiego  40B -

6
Dąbrowskiego  

42A

wymiana głównej rozdzielni ZG szt.1, wymiana przyłączy WLZ na I i II klatce schodowej, wymiana rozdzielni 

ZP3 szt. 8, z uzbrojonymi tablicami podlicznikowymi 3Foraz zabezpieczeniami S 303 C25A szt. 25

7 Dąbrowskiego  44 -

8 Dąbrowskiego  46 -

9 Dąbrowskiego  -

-

11 Dąbrowskiego  50 -

-

1

Dąbrowskiego 40

12 Grunwaldzka 1

Plan Remontów                                                                                                    

w 2019 r.  S.M. ,,Przyszłość" w Iławie

L.p Nieruchomość Roboty remontowe

Dąbrowskiego 15A

wymiana głównej rozdzielni ZG szt.1, wymiana przyłączy WLZ na I i II klatce schodowej, wymiana rozdzielni 

ZP3 szt. 8, z uzbrojonymi tablicami podlicznikowymi 3Foraz zabezpieczeniami S 303 C25A szt. 20

10 Dąbrowskiego  48

5 Dąbrowskiego  42
wymiana głównej rozdzielni ZG szt.1, wymiana przyłączy WLZ na I i II klatce schodowej, wymiana rozdzielni 

ZP3 szt. 8, z uzbrojonymi tablicami podlicznikowymi 3Foraz zabezpieczeniami S 303 C25A szt. 20

2



wylanie płyty, montaż boksu + pojemniki na śmieci

naprawa balkonu, skucie, izolacja, wylewka nad lokalem 5A - szt. 4 

częściowa naprawa terakoty w korytarzach klatek schodowych M-16 do 25

naprawa balkonów, skucie, izolacja, wylewka nad lokalami szt. 8 (bez położenia płytek posadzkowych)

wylanie płyty, montaż boksu + pojemniki na śmieci

wymiana opraw oświetleniowych na LED,             4-klatki schodowe,  +4 szt. szperacze

wylanie płyty, montaż boksu + pojemniki na śmieci

przygotowanie, malowanie posadzki w piwnicy farbą chlorokauczukową 

17 Kopernika 6 Termomodernizacja budynku wielorodzinnego

18 Kopernika 6A Termomodernizacja budynku wielorodzinnego

19 Kopernika 6B Termomodernizacja budynku wielorodzinnego

20 Kościuszki 14 wymiana pompy ciepłej wody na cyrkulacji, wymiana zaworów szt 2

21 Kościuszki 16 -

22 Kościuszki 16A -

23 Kościuszki 16B -

uzupełnienie tynku, malowanie ścian, sufitu w piwnicy farbą emulsyjną, przygotowanie, malowanie posadzki w 

piwnicy farbą chlorokauczukową  

wylanie płyty, montaż boksu + pojemniki na śmieci

wymiana docieplenia rur CO i CW (otulina), malowanie ścian, sufitu farbą emulsyjną w piwnicy, wykonanie 

wylewki na posadzce,  malowanie posadzki w piwnicy farbą chlorokauczukową 

wymiana okien w piwnicy 860x550 szt. 26 880x800 szt.5

26
Ostródzka 46C wymiana opraw oświetleniowych na LED,              3-klatki schodowe,  + 3 szt. szperacze

27
Ostródzka 46E wymiana opraw oświetleniowych na LED,                2-klatki schodowe,  + 2 szt. szperacze

28 Ostródzka 48A -

Kopernika 4C16

13 Grunwaldzka 9

25 Ostródzka 46B

14 Grunwaldzka 9A

12 Grunwaldzka 1

15

Kopernika 3

24 Kościuszki 3



29 Ostródzka 48BC wymiana opraw oświetleniowych na LED,                    2-klatki schodowe,  + 2 szt. szperacze

-

remont podestów wejściowych do klatki schodowej  szt. 2

wymiana docieplenia rur CO i CW (otulina), malowanie ścian, sufitu farbą emulsyjną w piwnicy, wykonanie 

wylewki na posadzce,  malowanie posadzki w piwnicy farbą chlorokauczukową 

-

przygotowanie, malowanie posadzki w piwnicy farbą chlorokauczukową 

remont podestu wejściowego do klatki schodowej od strony leśnej szt. 1

34 Sobieskiego 1
wymiana opraw oświetleniowych na LED, 1-klatka schodowa,  + 1 szt. szperacz

-

35 Zielona 77

32 Ostródzka 48H

33 Sienkiewicza 7

31 Ostródzka 48F

30 Ostródzka 48D


