
INFORMACJA Z DZIAŁALNOŚCI MZZK W ROKU 2010 WYBRANE KWESTIE: 

Stan zasobów na dzień 31.12.2010r. kształtował się następująco: 

 

 

INFORMACJA O REMONTACH I ZADANIACH INWESTYCYJNYCH 

W zakresie prac remontowych oraz zadań inwestycyjnych wydatkowano następujące kwoty: 

 

1. W zakresie remontów kapitalnych wykonano: remont instalacji elektrycznej budynku 
Garncarska 21, remont pokrycia dachu Ale. Henryka 39a i 29 listopada 16, 

2. W ramach remontów bieŜących wykonano: 

- wykonano remont 38 lokali, 
- malowanie klatek schodowych w 2 budynkach, 
- remonty balkonów w 5 budynkach, 
- wymianę stolarki okiennej i drzwiowej w sumie 90 szt., 
- wykonano 33 roboty zduńskie, 
- inne roboty ogólnobudowlane, instalacyjne w 59 budynkach. 

3. W ramach projektów budowlanych:  
- ekspertyzę techniczną budynku Krakowska 5, 
- bazę pomiarową do kontroli stropów w budynku Al. Henryka 2-4 

4. W ramach wyburzeń wykonano: 
- projekty rozbiórek 7 obiektów (Kadłubek 10a,10b,12a, 29 listopada 11, 
Świętokrzyska 9 i 9a, Krakowska 21b), 



-   prace rozbiórkowe 8 obiektów (Grunwaldzka 7a, Śląska 54, Kadłubek 10a, 10b, 
12a, Świętokrzyska 9a, 29 listopada 11), 

5. W ramach zadań inwestycyjnych wykonano:  
− Projekt przebudowy budynku w celu utworzenia lokali socjalnych ul. Śląska 15, 
− Zmianę sposobu uŜytkowania lokalu uŜytkowego na dwa lokale socjalne Kol. Stella 3, 
− Termomodernizację budynku wraz z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej ul. 

Grunwaldzka 9, 
− Termomodernizację budynku ul. Sokoła 13, 
− Termomodernizację budynku przy ul. 29 listopada 14, 
− Projekt modernizacji budynku przy ul. Jagiellońskiej 7 – zadanie w toku, 
− Projekt termomodernizacji i wymiany pokrycia dachu wraz z wykonaniem 

charakterystyki oraz audytu energetycznego budynku przy ul. Grunwaldzkiej 7, 
− Adaptację lokalu uŜytkowego na lokal mieszkalny w bud. przy ul. Grunwaldzkiej 7, 
− Termomodernizację budynku przy Al. Henryka 12a, 
− Projekt termomodernizacji budynku przy Al. Henryka 12, 
− Przebudowę instalacji elektrycznej w budynku Kol. Stella 3 w zakresie linii WLZ  

i rozdzielnic, 
− Projekt modernizacji budynku przy Al. Henryka 14, 
− Termomodernizację ściany frontowej budynku przy ul. Świętokrzyskiej 26, 
− Termomodernizację ściany tylniej i ścian szczytowych budynku przy  

ul. Grunwaldzkiej 9a, 
− prace budowlane i instalacyjne w ramach zadania „Adaptacja lokalu uŜytkowego przy 

Alei Henryka 40 celem utworzenia Punktu Informacji Turystycznej w Chrzanowie w 
ramach Małopolskiego Systemu Informacji Turystycznej”. Zakupiono pierwsze 
wyposaŜenie i zamontowano sieć komputerową. 
 
W trakcie realizacji są zadania związane z powiększenie i doposaŜenie placu zabaw w 
Pogorzycach przy ul. Szymanowskiego 49, modernizacją budynku przy  
ul. Krakowskiej 23b, termomodernizacją budynków przy ul. Świętokrzyskiej 9a i 
Balińskiej 19. 
 


