
Brzeg, dn. 11.03.2019r. 

 

Wykaz lokali mieszkalnych do remontu m-c marzec 2019r. 

o przydział, których ubiegać się mogą osoby uprawnione do zawarcia umowy najmu w rozumieniu uchwały Rady Miejskiej Brzegu 

w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Brzeg. 

Lp. 
Adres lokalu 

/ul. nr / 

Powierzchnia 

struktura 
Zakres remontu 

Lokale 

udostępnione 

do oglądania 

Termin 

składania 

ofert 

1. Długa 73/1 

parter 

Pow. użytkowa 

24,00m
2
: 

 1 pokój 14,00m
2
, 

kuchnia 10,00m
2
, 

WC na zewnątrz lokalu 

1. Dobudowa samodzielnych przewodów kominowych 

2. Montaż kratki wentylacyjnej. 

3. Budowa pieca kaflowego lub wykonanie C.O. 

4. Wymiana 2 okien (pokój). 

5. Wymiana stolarki drzwiowej- 2 szt. 

6. Wymiana urządzeń sanitarnych i technicznych. 

7. Naprawa posadzki w kuchni i pokoju- zerwanie wykładzin wraz z 

podkładem. 

8. Wykonanie nowej instalacji elektrycznej. 

9. Wymiana kuchenki gazowej i sprawdzenie instalacji gazowej. 

10. Malowanie całego mieszkania. 

11. Wymiana muszli ustępowej. 

12. Malowanie pomieszczenia WC w piwnicy oraz naprawa drzwi. 

 

W dniu 

19-03-2019 

w godz. 

14
30

-15
00

 

Do dnia 

29-03-2019 w 

sekretariacie 

Zarządu 

Nieruchomości 

Miejskich 

w Brzegu 

przy ulicy 

Chrobrego 32 

 

2. Górna 6/3 

II piętro 

 

Pow. użytkowa 

25,47m
2
: 

1 pokój 18,60m
2
, 

kuchnia 6,87m
2
, 

WC na klatce 

schodowej. 

1. Dobudowa samodzielnych przewodów wentylacyjnych oraz przewodu 

spalinowego. 

2. Doprowadzenie instalacji gazowej- wykonanie projektu. 

3. Wymiana wewnętrznej instalacji wodno- kanalizacyjnej. 

4. Wymiana instalacji elektrycznej/ wykonanie nowej. 

5. Wymiana drzwi wejściowych i wewnętrznych - szt. 2. 

6. Wymiana okładzin podłogowych w całym lokalu. 

7. Przebudowa pieca kaflowego pokojowego lub wykonanie innego 

ogrzewania. 

8. Malowanie całego lokalu. 

9. Wymiana/ montaż nowych urządzeń sanitarnych. 

 

W dniu 

20-03-2019 

w godz. 

14
30

-15
00

 

 

j. w. 



3. Marszałka 

Piłsudskiego 

1/9 

IV piętro 

 

Pow. użytkowa 

32,89m
2
: 

1 pokój 17,70m
2
, 

kuchnia 9,30m
2
, 

przedpokój 4,00m
2
, 

WC 1,89m
2
. 

Ogrzewanie- piec ŻAR 

do wymiany. 

1. Naprawa i malowanie tynków w całym lokalu. 

2. Naprawa podłóg i wymiana okładzin podłogowych. 

3. Montaż bojlera elektrycznego w celu przygotowania ciepłej wody 

użytkowej. 

4. Naprawa instalacji wodno- kanalizacyjnej, zakup i montaż urządzeń 

sanitarnych (zlewozmywak z baterią, muszla ustępowa, wodomierz). 

5. Sprawdzenie instalacji gazowej- wykonanie  badań i zastosowanie się 

do zaleceń.  

6. Dobudowa przewodu wentylacyjnego dla pomieszczenia kuchni i 

ewentualnie dla projektowanego pomieszczenia łazienki. Wykonanie 

niezbędnej dokumentacji technicznej na zmianę sposobu użytkowania 

pomieszczeń. 

7. Instalacja elektryczna- wymiana w całości wraz z wykonaniem 

pomiaru  rezystancji izolacji przewodów. 

8. Wymiana drzwi wejściowych i wewnętrznych. 

9. Wymiana stolarki okiennej. 

Wymiana pieca typu ŻAR. Ewentualnie zmiana sposobu ogrzewania 

wraz z opracowaniem niezbędnej dokumentacji technicznej. 

 

W dniu 

21-03-2019 

w godz. 

14
30

-15
00

 

 

j. w. 

4. Gen. Andersa 

1/17 

III piętro 

 

 

Pow. użytkowa 

42,40m
2
: 

 1 pokój 24,74m
2
, 

2 pokój 6,40 m
2
 

(wydzielony z kuchni), 

kuchnia 6,76m
2
, 

przedpokój 4,50m
2
 

WC na półpiętrze klatki 

schodowej wspólne z 

lokalem 16 i 18. 

Ogrzewanie- piec 

kaflowy w pokoju. 

1. Naprawa i malowanie tynków w całym lokalu. 

2. Konserwacja podłóg i wymiana okładzin podłogowych. 

3. Naprawa instalacji wodno- kanalizacyjnej, zakup i montaż urządzeń 

sanitarnych (zlewozmywak z baterią). 

4. Sprawdzenie stanu technicznego piecyka gazowego wraz z jego 

ewentualną wymianą. 

5. Sprawdzenie instalacji gazowej- wykonanie badań i zastosowanie się 

do zaleceń. 

6. Sprawdzenie przewodów kominowych przez kominiarza i realizacja 

zaleceń. 

7. Wykonanie nowej instalacji elektrycznej w całym lokalu. Wykonanie 

pomiarów izolacji przewodów nowej instalacji. 

8. Montaż nawiewników w stolarce okiennej. 

9. Konserwacja drzwi wewnętrznych. 

10. Sprawdzenie stanu technicznego pieca kaflowego i jego ewentualna 

przebudowa. 

 

 

W dniu 

22-03-2019 

w godz. 

14
30

-15
00

 

 

j. w. 



5. Długa 32/2 

I piętro 

Pow. użytkowa 

42,80m
2
: 

 1 pokój 25,50m
2
, 

2 pokój 7,50m
2
, 

kuchnia 7,70m
2
, 

WC 0,70m
2
, 

przedpokój 1,40m
2
. 

1. Dobudowa samodzielnych przewodów wentylacyjnych na potrzeby 

kuchni i łazienki wraz z montażem kratki. 

2. Wykonanie projektu i doprowadzenie instalacji gazowej. 

3. Wykonanie ogrzewania C.O. lub elektrycznego. 

4. Sprawdzenie instalacji wod.- kan. 

5. Wykonanie nowej instalacji elektrycznej. 

6. Wymiana/ naprawa okien (4 szt.). 

7. Wydzielenie łazienki z części kuchni- opcjonalnie. 

8. Wymiana stolarki drzwiowej (2 szt.). 

9. Wymiana urządzeń sanitarnych i technicznych. 

10. Wymiana okładzin podłogowych. 

11. Malowanie całego mieszkania. 

 

W dniu 

26-03-2019 

w godz. 

14
30

-15
00

 

 

j. w. 

6. B. Chrobrego  

10/3 

II piętro 

Pow. użytkowa 

77,50m
2
: 

 1 pokój 22,90m
2
, 

2 pokój 17,70m
2
, 

kuchnia 13,30m
2
, 

przedpokój 13,90m
2
, 

wspólny przedpokój 

5,40m
2
, 

 łazienka z WC 4,30m
2 

ogrzewanie- piece szt. 2 

do przebudowy. 

1. Wymiana okien w całym lokalu wraz z drzwiami balkonowymi (szt. 

6). 

2. Malowanie całego lokalu wraz z odgrzybieniem jednej ściany w 

pokoju. 

3. Wymiana urządzeń sanitarnych i technicznych. 

4. Wymiana drzwi wejściowych i pokojowych. 

5. Wymiana podłogi w kuchni, przedpokoju i łazience, cyklinowanie 

parkietu i odmalowanie desek podłogowych. 

6. Wymiana instalacji elektrycznej przez osobę z uprawnieniami i 

zastosowanie się do zaleceń- instalacja aluminiowa- brak opinii. 

7. Wykonanie próby szczelności inst. gaz. przez osobę z uprawnieniami 

zastosowanie się do zaleceń. 

Wymiana instalacji wodno- kanalizacyjnej. 

 

W dniu 

27-03-2019 

w godz. 

14
30

-15
00

 

 

j. w. 

 

 


