
                                                                                          Załącznik Nr 4 
                                                                                                               do uchwały Nr XVII/146/07 

Rady Miejskiej w Kamieńsku 
                                                                                                             z dnia 30 listopada 2007 r. 

 
Ekspertyzy budowlane dotyczące stanu technicznego budynków mieszkalnych 
naleŜących do gminnego zasobu lokalowego 
 

    
Lp. 

 
Adres 

budynku 

 
Opis robót remontowych           UWAGI 

1 2 3                  4 
 
1 

 
Kamieńsk, 

ul. Głowackiego 3 

Remont główny budynku: remont 
elewacji, malowanie elewacji, naprawa 
kominów, naprawa pokrycia 
dachowego, naprawa lub wymiana 
rury spadowej, uzupełnienie tynków 
na klatce schodowej, malowanie klatki 
schodowej, wymiana stolarki okiennej, 
drzwiowej, wstawić – uzupełnić okna 
do piwnic 

 

    
    

 
2 

 
Kamieńsk, 

ul. Mickiewicza 21 

    
 wymiana drzwi wewnętrznych 

 

 
3 

 
Kamieńsk, 

ul. Słowackiego 79 

naprawa pokrycia dachowego, 
naprawa schodów zewnętrznych, 
konserwacja opierzenia, malowanie rur 
spadowych, malowanie rynien, 
naprawa cokołów, elewacji, tarasu 

 

 
4 

 
Kamieńsk, 

ul. Wieluńska 25 

Remont główny budynku: elewacja 
budynku wymaga naprawy tynków, 
malowania, naprawy kominów – 
tynkowania, uszczelnić opierzenia 
kominów, smarowania pokrycia 
dachowego, naprawa tarasów, naprawa 
obróbek blacharskich, rynien, rur 
spadowych, częściowa wymiana 
stolarki okiennej drzwiowej, 
malowanie klatki schodowej, 
uzupełnić lub wymienić instalację 
kanalizacyjną i płytki podłogowe w 
piwnicy budynku,  

 

    
 
5 

 
Kamieńsk, 

ul. Wieluńska 50 

Remont główny budynku – konieczny 
remont pokrycia dachowego, 
konieczna naprawa sufitu, wymiana 
okna, uzupełnienie tynków 
 

 



 
6 

 
Danielów 38 

Wymiana stolarki okiennej i 
drzwiowej, tynkowanie budynku 

 

   
  7 

 
Danielów 56 

Malowanie pokrycia dachowego, 
naprawa kominów, malowanie rynien i 
rur spustowych, naprawa schodów 
wejściowych, wymiana stolarki 
okiennej i drzwiowej, naprawa lub 
wymiana podłóg, ocieplić budynek 
styropianem i otynkować  

 

    

    

    
8 Danielów 57 Remont główny budynku  

    
  9 

 
Szpinalów 2 

 
Malowanie pokrycia dachowego, 
wykonanie wentylacji  

 

 
10 

 
Szpinalów 5 

 
Naprawa pokrycia dachowego, 
naprawa kominów – tynkowanie, 
naprawa opierzenia, częściowa 
wymiana stolarki okiennej i drzwiowej 

 

    
    

11 Napoleonów 4    Bez uwag  
12 Napoleonów 6 Naprawa pokrycia dachowego, 

naprawa podłóg, wymiana stolarki 
okiennej 

 

13 Gorzędów, 
ul. Mickiewicza 1 

 

Uzupełnić tynki, malowanie elewacji, 
naprawa i malowanie pokrycia 
dachowego, naprawa kominów, 
załoŜyć rynny spadowe i rury 
spustowe, wymiana stolarki okiennej 
(2 okien), naprawić lub wzmocnić 
naroŜnik budynku 
  
 

 

    
14 Barczkowice, 

ul. Mickiewicza 16 
 Wymiana drzwi  

15 Podjezioro 32 Naprawa pokrycia dachowego, 
konserwacja dachu, remont okapów 

 

16 Huby Ruszczyńskie2/1 rozbiórka  

17 Huby Ruszczyńskie 18 Remont budynku  
18 Huta Porajska 6 rozbiórka  
19 Napoleonów 1 Rozbiórka pozostałej części budynku 

(dwóch ścian), uporządkować 
nieruchomość 

 

 


