Załącznik nr 1
do Zarządzenia 4807/06
Prezydenta Miasta Płocka

z dnia 12 kwietnia 2006r.
Plan remontów bieżących na rok 2006
realizowanych przez Wydział Gospodarki Mieszkaniowej – Referat Remontów Zasobów
L.p

Obiekt

Zakres rzeczowy

Plan

1.

ul. Bielska 12

Kontynuacja robót z 2005, przywrócenie estetyki i historycznego wyglądu elewacji
budynku

80.000,00

2.

ul. Kościuszki 3

Remont konstrukcji nośnej dachu, remont elewacji, przywrócenie estetyki i
historycznego wyglądu

140.000,00

3.

ul. Kościuszki 3,5

Kontynuacja robót w zakresie co, cwu, kanalizacji wraz z towarzyszącymi robotami
budowlanymi

480.000,00

4.

ul. Kościuszki 7

Remont kapitalny budynku wraz z opracowaniem dokumentacji projektowowykonawczej

330.000,00

5.

ul. Kolegialna 11

Modernizacja budynku w zakresie co, cwu, zwu i kanalizacji

150.000,00

6.

ul. Kolegialna 13 /

Remont dachu, modernizacja węzła cieplnego , zagospodarowanie podwórka

140.000,00

1-go Maja 1
7.

ul. Kwiatka 11

Przemurowanie kominów, remont dachu, wymiana stolarki okiennej, wykonanie
kotłowni ekologicznej, montaż instalacji co, cw, wymiana instalacji zwu i
kanalizacji, remont elewacji

450.000,00

8.

ul. Kilińskiego 1,3

Wykonanie ciągów pieszych , altany śmietnikowej, renowacja terenu zielonego
wraz z nasadzeniami

90.000,00

9.

ul. Kilińskiego 12

Rozbiórka obiektów po dawnej jednostce wojskowej

10. ul. Bukowa 40

Termomodernizacja budynku

11. ul. Sienkiewicza 17

Wymiana okien, drzwi wejściowych, remont schodów, termomodernizacja i

180.000,00
65.000,00
220.000,00

Uwagi

L.p

Obiekt

Zakres rzeczowy

Plan

kolorystyka budynku
12. Pl. Dąbrowskiego 4

Remont pomieszczeń, wymiana posadzek, remont instalacji cwu, zwu

13. ul. Krakówki 2

Adaptacja części domu parafialnego dla potrzeb przedszkola miejskiego

325.000,00

14. ul. Westerplatte

Wymiana chodników i osiedlowych ciągów jezdnych

140.000,00

15. bud. administrowane
przez MZGM - TBS

Remonty lokali mieszkalnych przed zasiedleniem

150.000,00

Kontynuacja wymiany okien

150.000,00

Remonty instalacji elektrycznej, co, cwu, zw, kanalizacji

100.000,00

16. bud. administrowane
Remonty lokali mieszkalnych przed zasiedleniem
przez MTBS- Sp. z o . o Remonty drzwi, podłóg, instalacji co, zwu, inst. elektrycznej
Kontynuacja wymiany chodników i renowacji zieleni

30.000,00

400.000,00

70.000,00
150.000,00

300.000,00

80.000,00

17. ul. Miodowa-Jar 43 i 45

Remont kapitalny, likwidacja przegród azbestowych

350.000,00

18.

mapy, wypisy, opłaty , dokumentacje techniczne , projekty i ekspertyzy

304.836,00

19 ul. Żyzna 4

Wykonanie kanalizacji sanitarnej

Łączna wartość robót i prac projektowych realizowanych przez
Wydział Gospodarki Mieszkaniowej – Referat Remontów Zasobów -

80.000,00

4.254.836,00 zł

Uwagi

