
OPIS ZAKRESU PRAC

2019-07-29 przeniesienie zaworów gazowych na zewnątrz budynków ul.  Bytomska 26 i 28
2019-08-06 naprawa balustrady balkonowej od strony zewnętrznej ul. Stawowa 15b
2019-08-07 docieplenie ściany frontowej wraz z cokołem wokół budynku ul. Budryka 8

2019-08-12

2019-08-14 ul. Bytomska 7

2019-08-14 montaż kątownika z kapinosem na narożach płyty balkonowej ul. Stawowa 17a
2019-08-14 przeniesienie zaworu gazowego na zewnątrz budynku- 1 szt. ul. Bytomska 23

2019-08-20 ul. Katowicka 18

2019-09-11 uszczelnienie przyłączy gazowych ul. Bytomska 1a

2019-09-11 uszczelnienie przyłączy gazowych

2019-09-12 awaryjna naprawa dachów komórek gospodarczych

2019-09-12 awaryjna naprawa schodów zewnętrznych ul. Pocztowa 6a
2019-09-13 wymiana okien na strychu budynku - 8 szt. ul. Składowa 3
2019-09-13 wymiana okien na strychu budynku - 8 szt. ul. Krupanka 23
2019-09-13 wymiana drzwi wejściowych do budynku od strony frontowej ul. Górnicza 3
2019-09-13 naprawa i zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji żelbetowej schodów ul. Bytomska 4

2019-09-13 ul. Budryka 6

2019-09-23 ul. Boh. Westerplatte 28a

2019-09-23 izolacja termiczna narożników budynku ul. Bytomska 8
2019-09-23 malowanie klatek schodowych ul. Górnicza 6, 7
2019-09-23 montaż brakujących i wymiana zbutwiałych okienek strychowych ul. Bytomska 14
2019-09-23 wymiana drzwi wejściowych w budynku ul. Boh. Westerplatte 30b
2019-09-23 awaryjna naprawa kanalizacji sanitarnej ul. Katowicka 28

2019-09-23 ul. Stawowa 15c

2019-10-01 wykonanie wew. instalacji hydrantowej-piony nawodnione (p-poż) I etap ul. Pl. Boh. Września 3
2019-10-01 wymiana zbutwiałych okienek piwnicznych na stalowe ul. Boh. Westerplatte 26-34
2019-10-01 postawienie pieca pokojowego kaflowego z fundamentem ul. Boh. Westerplatte 34a
2019-10-07 wymiana pionu wod-kan ul. Składowa  2
2019-10-04 wymiana pionu wod-kan ul. Bytomska 35,38
2019-10-30 awaryjna usunięcie zapadliska ul. Lipowa 2a
2019-10-30 awaryjna naprawa przyłącza instalacji gazowej ul. Bytomska 21
2019-10-30 odnowienie parteru klatki schodowej po pożarze ul. Michałkowicka 29
2019-10-30 odnowienie parteru klatki schodowej po pożarze ul. Górnicza 1
2019-11-04 wymiana pionu wod-kan ul. Krupanka 29
2019-11-20 awaryjne uszczelnienie przyłącza gazowego ul. Bytomska 20a
2019-11-20 remont instalacji elektrycznej ul. Czeladzka 20
2019-11-20 remont instalacji elektrycznej ul. Sobieskiego 27b

2019-11-20 projekt instalacji hydrantowej i oddymiającej

2019-11-20 wymiana pionu wod-kan ul. Górnicza 8

DATA ZAWARCIA 
UMOWY O 

WYKONANIE 
ROBÓT

ADRES KTÓREGO 
DOTYCZĄ

zaprojektowanie instalacji gazowej oraz przewodów kominowych do 
indywidualnej instalacji C.O. wraz z audytem energetycznym i 
inwentaryzacją

ul. Bytomska 23,23a; 26,26a; 
28,28a;

przeniesienie zaworów regulacyjnego i odcinającego do pomieszczenia 
rozdzielczego, malowanie sufitów balkonów, naprawa posadzki

awaryjna naprawa części zewnętrznej konstrukcji więźby dachowej 
(jętek)

ul. Bytomskiej 6b, 30a, 21a, 
21b
ul. Pocztowa 2, 2a, 4, ul. 
Kościelna 10

montaż zdemontowanej armatury oraz urządzeń sanitarnych i 
grzewczych
remont instalacji elektrycznej wraz z montażem lamp LED z czujnikami 
ruchu

montaż kątowników z kapinosem na górnej płycie balkonowej i 
pomalowanie sufitów balkonowych

ul. Pl. .Boh. Września 
3,4,5,6,7,8
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