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         My mieszkańcy budynku przy ul Piskorzewskiej 8 zwracamy się z uprzejmą prośbą o udzielenie
mi informacji o planowanym remoncie. Kiedy można się spodziewać jego rozpoczęcia?  Prosimy też o
szczegółową informację, czy w ramach prac możemy liczyć na likwidację opisanych poniżej usterek.
Prosimy też  o odpowiedź czy i w jakim zakresie możemy liczyć na wykonanie postulowanych przez
nas działań remontowych.

Lista usterek oraz postulowanych prac remontowych w budynku przy ul. Piskorzewskiej 8

1 Przeciekający dach całkowicie do wymiany łącznie z belkami i wzmocnieniami (których w dużej 
części brakuje) Na strychu trzeba zlikwidować tony ziemi i piasku, nakręcić nowe belki ocieplić 
podłogę na strychu wełną mineralną i nakręcić nowe płyty OSB w celu zmniejszenia zalegającego 
ciężaru na suftach ( odciążeniu drewnianego stropu ) i nadmiernemu uciekaniu ciepła z budynku. 
(proszę o szczegółową informację o planowanych działaniach)

2.Do wymiany sufty w całym  mieszkaniu nr 2 ze względu na liczne pęknięcia, odpadający tynk 
zagrażający mieszkańcom.  (proszę o szczegółową informację o planowanych działaniach)

 3. Ocieplenie suftów na klatce schodowej gdyż wilgoć w połączeniu z chłodem przeszła w drewniany
strop w wyniku czego w pomieszczeniu bezpośrednio nad klatką schodową w stropie jest dużo 
wykwitów pleśni ( grzyba) co negatywnie wpływa na zdrowie mieszkańców i powoduje naturalną 
erozję drewnianego stropu. (proszę o szczegółową informację o planowanych działaniach)

4. Nałożenie nowych płyt OSB w mieszkaniu nr 2 w celu wyrównania bądź wymiana podłóg które 
ucierpiały z powodu zalania mieszkania ( Nieszczelny dach) w wyniku czego pyty się powyginały, 
wypaczyły i  oderwały od drewnianego stropu. (proszę o szczegółową informację o planowanych 
działaniach)

5  Wzmocnienie podłóg co dodatkowo opisałem w punkcie wyżej, gdyż podłogi drewniane pracują 
czego wynikiem jest popękany suft u sąsiadki z lokalu poniżej. (proszę o szczegółową informację o 
planowanych działaniach)

6  Wzmocnienie i przytwierdzenie w moim mieszkaniu ściany działowej do ściany nośnej oddzielającej
wc od klatki schodowej. (ściana może zagrozić zawaleniem) (proszę o szczegółową informację o 
planowanych działaniach)

7. Posprzątanie, wysuszenie i zabezpieczenie piwnic przed wilgocią, która powoduje erozję cegieł, co 
ma wpływ na przyszłość budynku oraz likwidację wilgoci, która przenika w ściany powyżej gruntu 
(proszę o szczegółowe informacje o planowanych działaniach) 



8  Odnowa i ocieplenie elewacji z zachowaniem pierwotnej architektury zabytkowego budynku. W 
jakim zakresie można liczyć na ocieplenie.

9. Wymiana drzwi wejściowych od strony podwórza na nowe (obecne nie spełniają swojej roli) 
gruntowny remont drzwi frontowych z naprawą domofonów.

10 Wymiana okien na klatce schodowej oraz w lokalu na parterze.

                                                                     Z poważaniem


