
ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE PRZEZ MZZK W ROKU 2013 
Wydatkowano kwotę 1 936 648,75 zł na niŜej wymienione zadania inwestycyjne 

Lp. Nazwa zadania 
Termin 

realizacji 
Zrealizowany zakres na dzień 31.12.2013 

1. 
Modernizacja budynku przy 
Alei Henryka 12 2010-2013 

Wykonano: termomodernizację ściany tylnej, stolarkę drewnianą na 
elewacji frontowej, ocieplenie stropu nad piwnicą i ostatnią kondygnacją, 
regulację instalacji c.o., instalację antenową.  

2. Modernizacja budynku przy ul. 
Jagiellońskiej 7 

2010-2013 
Wykonano termomodernizację budynku, malowanie kl. schodowej i montaŜ 
nowych drzwi do budynku. Zadanie zakończono. 

3. 

Modernizacja budynku 
przy Alei Henryka 33 2011-2014 

Wykonano: ocieplenie ścian zewnętrznych, stropu nad piwnicą i ostatnią 
kondygnacją, renowację ściany frontowej budynku i schodów wejściowych, 
instalację antenową, pom. SWC. Opracowano dokumentację na dalsze prace 
modernizacyjne budynku. 

4. 

Modernizacja budynku przy ul. 
Jagiellońskiej 13a 2009-2014 

Wykonano: modernizację pionów instal. wodno -  kanalizacyjnej, ocieplenie 
stropu nad ostatnią kondygnacją, instalację antenową, termomodernizację 
ściany od podwórza, pom. SWC. Opracowano dokumentację na dalsze prace 
modernizacyjne budynku. 

5. Modernizacja budynku 
przy ul. Krakowskiej 12a 2012-2013 

Ocieplono  ścianę tylną i szczytową oraz połać dachową, wykonano iniekcję 
krystaliczną ścian fundamentowych, instalację c.o. , malowanie 
kl.schodowej . Zadanie zakończono.  

6. 
Rewital. Centrum Chrzanowa- 
etap IV  

2013-2015 
Opracowano program funkcjonalno - uŜytkowy budynków w rejonie 
obszaru rewitalizacji.  

7. Modernizacja budynku 
przy ul. Krakowskiej 6 

2013-2015 
Opracowano dokumentację projektową 

8. 

Modernizacja budynku 
mieszkalnego wielorodzinnego 
przy ul Kroczymiech 2f 

2013 

Zmodernizowano budynek w zakresie : izolacja fundamentów, naprawa 
pęknięć ścian, ocieplenie budynku, montaŜ anteny zbiorczej. Zadanie 
zakończono.  

9. 
Modernizacja budynku 
przy Alei Henryka 14 2013-2014 

Wykonano ocieplenie stropu nad ostatnią kondygnacją. Opracowano 
dokumentację projektową modernizacji budynku i renowacji elewacji 
frontowej. 

10. 
Modernizacja budynku 
przy ul. 3 Maja 1 2013 

W ramach modernizacji wykonano : termomodernizację budynku, 
ocieplenie stropu nad ostatnią kondygnacją, regulację instalacji c.o. Zadanie 
zakończono.  

11. 
Modernizacja lokalu 
uŜytkowego przy 
ul. Kochanowskiego 2 

2013 
Zmodernizowano lokal uŜytkowy w zakresie :  
ocieplenie stropodachu, przebudowa instalacji gazowej, wykonanie c.o. w 
lokalu. Zadanie zakończono.  

12. 
Zmiana sposobu uŜytk. lokali 
uŜytk. na mieszkalne w budynku 
Kol. Stella 19 

2013-2015 
Opracowano dokumentację projektową. 

Ponadto ukończono zadania z 2012r związane z przyłączem wody do budynku przy ul. Szpitalnej  6a  
i Aleja Henryka 39a, które ujęto w planie wydatków niewygasających w 2013r. 

REALIZACJA REMONTÓW  REALIZOWANA PRZEZ MZZK W ROKU 2013  
Wydatkowano łącznie kwotę 2.582.606,59 zł w ramach której wykonano: 

Z A K R E S  R O B Ó T  
Wykonanie zaleceń kominiarskich 42 lokale 
Drobne roboty ogólnobudowlane oraz inne nieprzewidziane prace 52 lokale 
Drobne remonty  instalacji wod-kan , c.o., gaz  38 lokali 
Drobne remonty instalacji elektrycznej   43 lokale 
Roboty zduńskie 40 sztuk 
Remont pustostanów 70 lokali 
Roboty ogólnobudowlane (zalecenia wynikające z przeglądów technicznych) 24 budynki 
Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w lok. mieszkalnych i uŜytkowych 105 sztuk 
Malowanie klatek schodowych 3 budynki 
Przebudowa instalacji WZL i rozdzielnic 3 budynki 
Wykonanie instalacji odgromowej 4 budynki 
Remont instalacji wod-kan zewnętrznej i wewnętrznej 5 budynków 
Ocieplenie ścian 7 budynków 
Ocieplenie stropu nad ostatnią kondygnacją lub połaci dachowych 9 budynków 
Likwidacja przecieków i  konserwacja dachów 13 budynków 
Izolacja pozioma ścian fundamentowych 3 budynki 

Ponadto dokonano  rozbiórki  obiektów na łączną kwotę 168 364,25zł przy następujących ulicach: Garncarskiej 23, 
21stycznia 46, Kadłubek 15, 15a, 17 , Sokoła 7a,  Kol.Stella 3a, Dobczycka/Sądowa –kiosk, ul. Balińskiej 19 –wiata. 


