INWESTYCJE W ROKU 2015
Całościowy proces inwestycyjny prowadzony jest przez pracowników MZZK samodzielnie w tym
równieŜ nadzór inwestycyjny. Na realizację zadań wydatkowano kwotę 1 883 794,31 zł:
Termin
realizacji

Lp

Nazwa zadania

1

Przebudowa i nadbudowa celem utworzenia
lokali komunalnych w budynku
Jagiellońska 10

2015-2017

2

Modernizacja budynku przy
ul. 29 Listopada 15a

2015-2027

3

Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa
celem utworzenia lokali socjalnych w
budynku przy ul. Szpitalnej 6a

2015-2017

4

Modernizacja budynku przy
ul. Sobieskiego 37

2015

5

Modernizacja budynku przy ul. Rynek 10

2015

6

Modernizacja budynku przy
ul. Oświęcimskiej 20

2015

7
8
9
10

Przebudowa i zmiana sposobu uŜytkowania
części budynku przy ul. Grunwaldzkiej 4
Przebudowa i zmiana sposobu uŜytkowania
części budynku przy ul. 3 Maja 5
Przebudowa i zmiana sposobu uŜytkowania
części budynku przy ul. 3 Maja 7
Modernizacja budynku przy
ul. Krakowskiej 6

2015-2026
2015-2026
2015-2026
2013-2022

Zrealizowany zakres na dzień 31.12.2015
Opracowano dokumentację techniczną budynku w
zakresie przebudowy i nadbudowy celem utworzenia
lokali komunalnych. Wystąpiono do BGK
o dofinansowanie.
Opracowano dokumentację techniczną na przebudowę,
rozbudowę i nadbudowę budynku. Docelowo realizacja
zadania planowana w ramach: Rewitalizacji Centrum
Chrzanowa – Etap IV”
Opracowano dokumentację techniczną na rozbudowę,
nadbudowę i przebudowę celem utworzenia lokali
socjalnych w budynku.
Zakończono modernizację budynku polegającą na
termomodernizacji ścian zewnętrznych podłuŜnych wraz
z wymiana stolarki okiennej, drzwi wejściowych,
malowanie klatek, budowa i przebudowa instalacji.
Zakończono modernizację budynku polegającej na
termomodernizacji ścian zewnętrznych, budowie
i przebudowie wewnętrznych instalacji.
Zakończono modernizację budynku polegającej na
renowacji i dociepleniu ścian zewnętrznych, wymianie
konstrukcji i pokrycia dachu, utwardzeniu dojścia
i dojazdu do budynku.
Opracowano dokumentację techniczną na przebudowę
i zmianę sposobu uŜytkowania części budynku.
Opracowano dokumentację techniczną na przebudowę
i zmianę sposobu uŜytkowania części budynku.
Opracowano dokumentację techniczną na przebudowę
i zmianę sposobu uŜytkowania części budynku.
Realizacja zadania planowana w ramach
„Rewitalizacji Centrum Chrzanowa – Etap IV”

REALIZACJA REMONTÓW W ROKU 2015
Wydatkowano łącznie kwotę 2 405 446,80zł, w tym:
- 651 034,90zł na fundusz remontowy we wspólnotach mieszkaniowych,
- 1 754 411,90zł na bieŜące remonty zasobów MZZK.
W ramach wydatkowanych środków przeznaczonych na lokale gminne wykonano m.in.:
Z A K R E S

R O B Ó T

Wykonanie zaleceń kominiarskich
Drobne roboty ogólnobudowlane oraz inne nieprzewidziane prace
Dobudowa, uszczelnienie przewodów kominowych
Termoizolacja elementów budynków
Uszczelnienia i remonty dachów
Hydroizolacja pozioma i pionowa ścian fundamentowych
Remont w zakresie instalacji sanitarnych
Nieplanowane roboty ogólnobudowlane i inne wynikające z awarii
Drobne remonty instalacji elektrycznej, sanitarnej
Remont pustostanów
Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w lok. mieszkalnych i uŜytkowych
Malowanie klatek schodowych
Przebudowa instalacji WZL i rozdzielnic

35 lokali
14 lokali/budynków
32 szt. pieców
6 budynków
7 budynków
1 budynek
3 budynki
34 lokale/53 budynki
83 lokale
46 lokali
81 sztuk
7 budynków
10 budynków

