
 

 

W roku 2014 wydatkowano kwotę 3 119 535,66 zł na niŜej wymienione zadania 
inwestycyjne: 

Lp. Nazwa zadania 
Termin 

realizacji Zrealizowany zakres na dzień 31.12.2014 

1 Modernizacja budynku  
przy Alei Henryka 33 

2011-2014 
Wykonano instalację c.o., c.w.u. przebudowę instalacji 

gazowej i wod.-kan. Podzielono mieszkanie nr 8  
na dwa samodzielne lokale. 

2 Modernizacja budynku przy  
ul. Jagiellońskiej 13a 

2009-2014 
Wykonano renowację elewacji frontowych, instalację 

c.o. c.w.u., gaz, łazienki i wnęki kuchenne. 

3 Modernizacja budynku 
przy ul. Krakowskiej 6 

2013-2014 
Wykonano projekt budowlany i uzyskano pozwolenie  

na budowę. 

4 Modernizacja budynku 
przy Alei Henryka 14 

2013-2014 

Wykonano renowację elewacji frontowej, ocieplenie 
pozostałych ścian z wymiana stolarki, malowanie herbu 
Chrzanowa na ścianie szczytowej, wymiana konstrukcji  
i pokrycia dachowego ponadto instalację antenową, c.o., 
c.w.u. i gazową. 

5 Modernizacja budynku przy  
ul. Sobieskiego 39 

2014 

Wykonano: ocieplenie ścian podłuŜnych , instalację 
c.o., gaz oraz RTV-SAT, teletechniczną, domofonową, 
ukształtowanie terenu, ocieplenie stropów nad piwnicą  
i ostania kondygnacją. Zadanie współfinansowane ze 
środków ochrony środowiska w wysokości 
100.608,00zł 

6 

Zmiana sposobu uŜytkowania 
lokali uŜytkowych na 

mieszkalne w budynku Kol. 
Stella 19 

2013-2014 
Po podziale lokalu uŜytkowego powstały cztery 

samodzielne mieszkania. 

7 
Budowa przyłącza wody do 

budynku przy Alei Henryka 12  
i 12a 

2014 
Wykonano niezaleŜne przyłącza wody do budynków  

przy Alei Henryka 12 i 12a. 

8 Modernizacja budynku przy  
ul. Sobieskiego 33 

2014 
Wykonano: ocieplenie ścian zewnętrznych, malowanie 

klatki schodowej, instalację antenową. 

9 Modernizacja budynku przy  
ul. Kol. Stella 3 

2014 
Wykonano termomodernizację budynku i regulację 

instalacji c.o. 

10 

Zmiana sposobu uŜytkowania 
lokalu uŜytkowego na 

mieszkalne w budynku przy  
ul. Grunwaldzkiej 7 

2014 Powstał lokal mieszkalny. 

11 Modernizacja budynku przy  
ul. Świętokrzyskiej 9 

2014 

Wykonano przebudowę istniejących oraz budowę 
brakujących przewodów kominowych, modernizację 
instalacji wod-kan i elektrycznej, węzły sanitarne, 
przebudowę części stropów nad piwnicą. Z powodu 
nieudostępnienia lokalu uŜytkowego nie wykonano 
wymiany stropu nad i pod częścią magazynową lokalu. 
Realizacja nastąpi w 2015r.; środki niewygasające. 
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