
Planowane roboty remontowe na 2021 r.  

w zasobach AOM „KILIŃSKIEGO” 

Nr 
nieruchomości 

Adres nieruchomości 
(budynku) Planowane roboty remontowe na 2021 r. 

1 2 3 
T3002 Kilińskiego 8 – 14 

 
Kilińskiego 10 
 
 

Kilińskiego 12 

 
 

 wymiana instalacji oświetleniowej na 
energooszczędną, 

 remont dachu, 
 roboty wodno – kanalizacyjne (według wskazań 

administracji), 

T3003 Ordonówny 7 – 7b 
 

 

 montaż podzielników kosztów c.o., 
 remont instalacji odgromowej, 
 roboty wodno – kanalizacyjne (według wskazań 

administracji), 

T3004 Ordonówny 9 – 11  montaż podzielników kosztów c.o., 
 remont instalacji odgromowej, 
 roboty wodno – kanalizacyjne (według wskazań 

administracji), 
 wymiana instalacji oświetleniowej na 

energooszczędną, 

T3005 Ordonówny 11a – 11b 
 

 montaż podzielników kosztów c.o., 
 remont instalacji odgromowej, 
 remont balkonów (według wskazań administracji), 

T3006 Ordonówny 13 – 15 
 
 

 montaż podzielników kosztów c.o., 
 remont instalacji odgromowej, 
 roboty wodno – kanalizacyjne (według wskazań 

administracji), 
 roboty wysokościowe, 

T3007 Kiepury 41 – 43 
 

 roboty wodno – kanalizacyjne (według wskazań 
administracji), 

 naprawa napędów i bram garażowych (według 
wskazań administracji), 

T3008 Szosowa 13 – 31 
 
 

Szosowa 29, 31 

 roboty wodno – kanalizacyjne (według wskazań 
administracji), 

 wykonanie zaleceń kominiarskich, 
 wymiana instalacji odgromowej, 

T3009 Baczyńskiego 5 – 5c, 7a – 13a,   
7 – 13, 

Baczyńskiego 5c, 5b  
Baczyńskiego 5b 
Baczyńskiego 7a – 13a 

 wykonanie zaleceń kominiarskich, 
 
 malowanie klatek schodowych, 
 wymiana kanalizacji sanitarnej (piwnica), 
 wykonanie miejsc postojowych oraz remont drogi, 

 

 



 
Nr 

nieruchomości 
Adres nieruchomości 

(budynku) Planowane roboty remontowe na 2021 r. 

T3010 Wysoka 12a, 12b 
 
 
 
 
 
 
Wysoka 12a 

 montaż podzielników kosztów c.o., 
 wykonanie zaleceń kominiarskich, 
 roboty wysokościowe, 
 dofinansowanie do wymiany okien, 
 roboty drogowo – chodnikowe (według wskazań 

administracji), 
 

 roboty wodno – kanalizacyjne (według wskazań 
administracji), 

 remont dachu (segment II), 

T3011 Kiepury 9 – 11  remont instalacji odgromowej, 
 remont balkonu (według wskazań administracji), 

T3012 Kiepury 13 – 25   roboty wodno – kanalizacyjne (według wskazań 
administracji), 

 remont balkonów (według wskazań administracji), 

T3013 Kiepury 27 – 39 

Kiepury 29, 37 
 

 remont instalacji odgromowej, 

 remont dachu i kominów wraz z ociepleniem 
skosów, lukarn oraz stropu poddasza, 

T3014 Szosowa 5a, 5c, 5d 
Szosowa 5a, 5c 
Szosowa 5a 

 
 remont dachu i kominów, 
 wykonanie zaleceń kominiarskich, 

T3015 Kilińskiego 22 – 28, 30 – 36 
 
Kilińskiego 22 
Kilińskiego 24 
Kilińskiego 24, 26, 36 
Kilińskiego 34, 36 

 naprawa napędów i bram garażowych (według 
wskazań administracji), 

 remont balkonu (według wskazań administracji), 
 remont tarasu (według wskazań administracji), 
 roboty dekarsko – blacharskie, 
 naprawa elewacji, 

T3016 Kiepury 45 – 51, 53 – 57,                
59 – 63 
   
 

Kiepury 59 – 63  
 
Kiepury 63  

 naprawa napędów i bram garażowych (według 
wskazań administracji), 

 roboty wysokościowe, 
 roboty dekarsko – blacharskie, 
 wymiana instalacji oświetleniowej na 

energooszczędną, 
 roboty elewacyjne, 

T3017 Kilińskiego 38 – 46 
 
 
 
Kilińskiego 42 
Kilińskiego 40, 42, 44, 46 

 naprawa napędów i bram garażowych (według 
wskazań administracji), 

 roboty wysokościowe, 
 

 remont tarasu (według wskazań administracji), 
 wymiana instalacji domofonowej, 

 

 



 
Nr 

nieruchomości 
Adres nieruchomości 

(budynku) Planowane roboty remontowe na 2021 r. 

1 2 3 
T3018 Wysoka 8a 

 
 remont dachu (I segment), 
 montaż podzielników kosztów c.o., 
 położenie płytek  na korytarzach zabudowanych 

(według wskazań administracji), 

T3019 Piłsudskiego 94  roboty wodno – kanalizacyjne (według wskazań 
administracji), 

 montaż podzielników kosztów c.o., 
 wymiana tablicy SZR, 

T3020 Kierocińskiej 27 – 31 

Kierocińskiej 27 

 roboty wysokościowe, 

 remont balkonów (według wskazań administracji), 

T3021 Kierocińskiej 23 – 23a   roboty wodno – kanalizacyjne (według wskazań 
administracji), 

T3022 Kierocińskiej 20  montaż podzielników kosztów c.o., 
 remont chodnika, 
 montaż monitoringu (komora zsypowa), 

T3023 Kierocińskiej 24  montaż podzielników kosztów c.o., 
 roboty wodno – kanalizacyjne (kondygnacja 

techniczna), 
 wykonanie przyłącza wody zimnej dla celów p.poż. 

wraz z wodomierzem, 
 montaż wyłącznika p.poż. głównego prądowego, 
 położenie płytek  na korytarzach zabudowanych 

(według wskazań administracji), 

T3024 Kilińskiego 45  remont dachu (III segment), 
 remont instalacji odgromowej, 

T3025 Regulacyjna 1  roboty wodno – kanalizacyjne (według wskazań 
administracji), 

 montaż podzielników kosztów c.o., 

T3026 Kierocińskiej 12  montaż podzielników kosztów c.o., 
 roboty wodno – kanalizacyjne (według wskazań 

administracji), 
 wykonanie zaleceń kominiarskich, 

T3027 Sobieskiego 25  montaż podzielników kosztów c.o., 
 roboty wodno – kanalizacyjne (według wskazań 

administracji), 
 dofinansowanie do wymiany okien, 
 wykonanie zaleceń kominiarskich, 

T3028 Kaliska 12 – 14 – 14a 
 
Kaliska 14 

 remont instalacji odgromowej, 
 roboty wysokościowe, 
 remont balkonów (według wskazań administracji), 

 



Nr 
nieruchomości 

Adres nieruchomości 
(budynku) Planowane roboty remontowe na 2021 r. 

1 2 3 
T3030 Wawel 17a  remont balkonów (według wskazań administracji), 

T3031 Sobieskiego 42a  wykonanie dokumentacji projektowej – przebudowa 
okien na klatce schodowej, 

 przebudowa okien na klatce schodowej wraz                      
z ociepleniem, 

T3032 Sobieskiego 44  wykonanie dokumentacji projektowej – przebudowa 
okien na klatce schodowej, 

 przebudowa okien na klatce schodowej wraz                      
z ociepleniem, 

T3033  Sobieskiego 44a  remont zjazdu do garażu, 

T3034 Sobieskiego 46  roboty wodno – kanalizacyjne (według wskazań 
administracji), 

T3035 Sobieskiego 46a  remont balkonów (według wskazań administracji), 

T3038 Ordonówny 10 – 12 
 
 
 
Ordonówny 12 

 montaż podzielników kosztów c.o., 
 roboty wodno – kanalizacyjne (według wskazań 

administracji), 
 remont instalacji odgromowej, 
 przebudowa okien na klatce schodowej, 

T3039 Składowa 8 – 12  wykonanie zaleceń kominiarskich, 

T3040 Wysoka 9a  montaż podzielników kosztów c.o., 
 roboty wodno – kanalizacyjne (według wskazań 

administracji), 

T3041 Wysoka 1a  roboty wodno – kanalizacyjne (według wskazań 
administracji), 

T3043 Pawia 11 – 11a  roboty wysokościowe, 

T3044 Dziewicza 15 – 17 
Dziewicza 17 

 
 malowanie klatki schodowej, 

T3045 Wysoka 13 – 21 
Wysoka 15 

 
 remont dachu wraz z wymianą kanalizacji 

deszczowej, 

T3046 Wysoka 23 – 25 
Wysoka 25 

 
 wymiana instalacji oświetleniowej na 

energooszczędną, 

T3048 Składowa garaże  roboty dekarskie, 

T3049 Kilińskiego garaże  roboty dekarskie, 

T3064 Kilińskiego 60 – 70  naprawa napędów i bram garażowych (według 
wskazań administracji), 

 wymiana instalacji domofonowej, 
 roboty wysokościowe, 



Nr 
nieruchomości 

Adres nieruchomości 
(budynku) Planowane roboty remontowe na 2021 r. 

1 2 3 
T3065 Kilińskiego 48 – 50   naprawa napędów i bram garażowych (według 

wskazań administracji), 
 wymiana instalacji domofonowej, 

T3066 Kilińskiego 52 – 58  
 
 

 
Kilińskiego 52, 54 
Kilińskiego 54 

 naprawa napędów i bram garażowych (według 
wskazań administracji), 

 wymiana instalacji domofonowej, 
 roboty wysokościowe, 
 odgrzybianie, naprawa i malowanie elewacji, 
 remont wejścia do klatki schodowej, 

Powyższy  „Plan remontów” został zatwierdzony Uchwałą Rady Nadzorczej nr 94/2020 z dnia 

26.11.2020 r. 

Korekta „Planu remontów na 2021 r.” została zatwierdzona Uchwałą Rady Nadzorczej                         

nr 54/2021 z dnia 29.07.2021 r.  

 

 


