
Plan remontów na 2022 rok – Osiedle Cisowa: 

 

1. Wymiana grzejników „fawier” na panelowe w pralniach, suszarniach i klatkach  

schodowych w budynkach:   

 Morska 224 

2. Wymiana drzwi do pomieszczeń wspólnego użytku w piwnicach w budynkach: 

 Chylońska 255 

 Chylońska 261 

 

3. Malowanie klatek schodowych i piwnic, wymiana grzejników typu „fawier” na panelowe 

na pópiętrach, ułożenie kafli ściennych od zejścia do piwnicy do parteru  

z prawej strony, pozostawić płytki GRES na biegach schodowych i podestach (wymiana 

pojedynczych sztuk na stopniach), ułożenie terakoty na podestach przy wejściach do 

piwnic wymiana grzejników w pomieszczeniach wspólnego użytku, wymiana drzwi do 

pomieszczeń wspólnego użytku, montaż uchwytów na umieszczenie rowerów  

z malowaniem ścian wyznaczonych na olejno, wymiana wyłazu dachowego kl. II  

 Chylońska 295 

 

4. Malowanie klatek schodowych i piwnic, wymiana grzejników typu „fawier” na panelowe 

na pópiętrach, ułożenie kafli ściennych od parteru do drzwi zsypów półpiętrowych,  

wymiana wykładziny PCV na piętrach i półpiętrach, wymiana grzejników  

w pomieszczenich wspólnego użytku, ułożenie terakoty na stopniach zejść do piwnic oraz 

od wejść do parterów – na drugim biegu do półpiętra oraz podest półpiętra, wymiana 

drzwi do pomiezczeń wspólnego użytku, montaż uchwytów na umieszczenie rowerów  

z malowaniem ścian wyznaczonych na olejno, wymiana wyłazów dachowych.  

 Zbożowa 13 

 

5. Wymiana pionów instalacji c.w. i z.w. oraz cyrkulacji z zastosowaniem metody „Uponor 

PE-Xa” w budynkach:  

 Kcyńska 12 – kl. II lewy,  

 Kcyńska 16 – kl. I lewy 

 Owsiana 9 – kl. I lewy i prawy, kl. II lewy i prawy, kl. III lewy i prawy 

 Chylońska 299 – kl. I  lewy i prawy, kl. II lewy i prawy, kl. III lewy 

 Chylońska 283 – kl. I prawy, kl. II lewy, kl. III lewy, kl. IV lewy 

 

6. Wymiana instalacji poziomej c.w. i z.w. oraz cyrkulacji w budynkach:  

 Chylońska 262 

 Chylońska 283  

 

7. Modernizacja instalacji hydrantowej ppoż. w budynkach: 

 Kcyńska 14   

 Owsiana 15  

 

8. Wymiana szaf rozdzielnic głównych administracyjnych z osprzętem w budynkach: 

 Owsiana 7 kl. II i IV 

 Chylońska 295 kl. II 

 

9. Wymiana drzwi wejściowych do klatek schodowych w budynku: 

 Morska 222 



 

10. Wymiana wylewek balkonowych w budynkach: 

 Janowska 3 m. 85 

 Owsiana 15 m. 21, m. 41  

 Południowa 2 m. 59  + spód m. 57 

 

11. Remont płyt czołowych balkonów w budynkach: 

 Morska 220 m. 75 

 Morska 224 m. 50 

 Chylońska 201 m. 96,95,72,26 

 Kcyńska 4 m. 45 

 Chylońska 209 m. 26 

 Morska 214 m. 36 

 

12. Budowa nowej wiaty śmietnikowej: 

 Chylońska 291 

 Owsiana 15 

13. Docieplenie ściany bocznej logii od wewnątrz w budynku: 

 Chylońska 291 – ściana balkonowa 

 

14. Naprawa nawierzchni chodników przy budynkach: 

 Kcyńska 8  

 Chylońska 211  

 Chylońska 209 

 Kcyńska 14 

 Chylońska 249 

 

15. Naprawa nawierzchni asfaltowych ulic wewnątrzosiedlowych – Osiedle Cisowa 

16. Wymiana 3 szt. okien w lokalu użytkowym Chylońska 191. 
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                                                                                      Gdyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej 


