
3 Dąbrowskiego  40A
wymiana głównej rozdzielni ZG, wymiana przyłączy WLZ na I i II klatce schodowej, wymiana rozdzielni ZP3 szt. 10 

z tablicamy podlicznikowymi 3 faz

wymiana głównej rozdzielni ZG, wymiana przyłączy WLZ na I i II klatce schodowej, wymiana rozdzielni ZP3 szt. 8 z 

tablicamy podlicznikowymi 3 faz

wymiana opraw  oświetlenia na LED, montaż koryt kablowych, wymiana obwodów elektrycznych w piwnicy

Dąbrowskiego  44 wymiana głównej rozdzielni ZG, wymiana przyłączy WLZ na I i II klatce schodowej, wymiana rozdzielni ZP3 szt. 10 

z tablicamy podlicznikowymi 3 faz

wymiana głównej rozdzielni ZG, wymiana przyłączy WLZ na I i II klatce schodowej, wymiana rozdzielni ZP3 szt. 10 

z tablicamy podlicznikowymi 3 faz

7

8
Dąbrowskiego  50

wymiana opraw oświetleniowych, montaż koryt kablowych, wymiana obwodów oświetleniowych w piwnicy 

Dąbrowskiego  46A

Dąbrowskiego 40

5

Dąbrowskiego  48

4 Dąbrowskiego  40B

Plan Funduszu Remontowego na 2022 rok                                        

S.M. ,,Przyszłość" w Iławie

L.p Nieruchomość Roboty remontowe

wymiana opraw  oświetlenia na LED w piwnicy

wymiana drzwi wejściowych szt. 2

wymiana opraw oświetleniowych, montaż koryt kablowych, wymiana obwodów oświetleniowych w piwnicy 

1

6

Dąbrowskiego 15A

2



wymiana drzwi wejściowych szt. 1

wymiana opraw  oświetlenia na LED w piwnicy

Remont tarasów  mieszkanie  3, 4, 5, 6 nad lokalem nr 2A, 3A, 4A, 5A

wymiana opraw  oświetlenia na LED w piwnicy

11

12 wymiana opraw  oświetlenia na LED w piwnicy

częściowe przełożenie kostki brukowej na chodniku

Remont tarasu nr 13A

wymiana opraw  oświetlenia na LED w piwnicy

wymiana drzwi wejściowych szt. 3

Ostródzka 46E wymiana opraw  oświetlenia na LED w piwnicy

Ostródzka 48A wymiana opraw  oświetlenia na LED w piwnicy

Ostródzka 48BC wymiana opraw  oświetlenia na LED w piwnicy

18 Ostródzka 48D wymiana opraw  oświetlenia na LED w piwnicy

wymiana opraw  oświetlenia na LED w piwnicy

9

wymiana opraw  oświetlenia na LED w piwnicy

wymiana drzwi wejściowych szt. 1

17

częściowe przełożenie kostki brukowej na chodniku

Grunwaldzka 9A

10

13

15

16

14 Kopernika 3

Grunwaldzka 9

Ostródzka 46B

Kościuszki 3

Ostródzka 46C

Grunwaldzka 1



19 Remont balkonu 48F/4 nad garażem nr 6

20 wymiana drzwi wejsciowych szt. 2

21 wymiana opraw  oświetlenia na LED w piwnicy

22

23

28

29

30

31

wymiana drzwi wejściowych szt. 2

wymiana opraw  oświetlenia na LED w piwnicy

wymiana opraw  oświetlenia na LED w piwnicy

Zielona 77

35

25

26

33

Ostródzka 48F

Ostródzka 48H

34

Sobieskiego 1

27

32


