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BUDYNKI MIESZKALNE

l.p. Nazwa Inwestycji Adres Inwestycji Inwestor

ROK 2013

1

2

3
Łódź ul. Kresowa 2/4 - wentylacja

ROK 2014

4

5

Budynek mieszklny. Iława

6

Łódź ul.Milionowa 217

7

8

Projektowane  
instalacje

Powierzchnia 
użytkowa obiektu

Projekt remontu z 
przebudową lokali 

Łódź, ul. Wólczańska 
95

Administracja Zasobów 
Komunalnych
Łódź-Polesie w Łodzi 
przy Placu Barlickiego 
11 

-kanalizację zewnętrzną 
ogólnospławną,
-wod-kan. wewnętrzny,
-c.o.
-gaz,
-wentylację 
mechaniczną 
wyciągową z 
sanitariatów

1318m2

Projekt przebudowy i 
remontu budynku przy 
ul. Zamenhofa 26 w 
Łodzi 

Łódź, ul. Zamenhofa 26 Administracja Zasobów 
Komunalnych Łódź-
Polesie w Łodzi przy 
Placu Barlickiego 11 

- wod-kan. zewnętrzny 
– doprojektowanie 
wpustu deszczowego,
- wod-kan. wewnętrzny, 
- c.o. 
- gaz,
 - wentylacje 
mechaniczną 
wyciągową z 
sanitariatów, 

1088m2

Budynek mieszkalny 
wraz z urządzeniami 
budowlanymi

Aleksandra Sołtysiak, 
ul. Brzezińska 2 , 95-
010 Stryków

550m2

Przebudowa, remont i 
docieplenie budynku 
usługowo- 
mieszkalnego 
wielorodzinnego 
komunalnego wraz z 
budową niezbędnej 
infrastruktury przy  ul. 
3-go Maja14 wraz z 
budową  instalacji 
doziemnej c.o. i c.w.u. 
Zasilającej  budynki 
mieszkalne 
wielorodzinne 
komunalne przy ul. 3-go 
Maja 12 i 12b

Gostynin, ul. 3-go Maja 
14, 12, 12b 

Gmina Gostynin ul. 
Rynek 26 09-500 
Gostynin 

-kanalizację zewnętrzną 
ogólnospławną,
-wod-kan. wewnętrzny,
-c.o.
-wentylację,
-przyłącza 
wodociągowego

505m2

Szmyd Zaborowski 
Architekci  
Warszawa, ul Bagno2

-instalacja gazu.
-instalacja c.o.,
-instalaca kotłowni 
gazowej,
-instalacja wentylacji

1970m2

Projekt budynku 
mieszkalnego
jednorodzinnego oraz 
budynku garażowo-
gospodarczego.

Piotr Gawlik, Łódź ul. 
Agatowa 3/1

-instalacji wod-kan.
-instalacji c.o.,
-instalacji kotłowni 
gazowej,
-instalacji gazu,

700m2

Projekt budynku 
mieszkalnego 
jednorodzinnego 

Łódź, ul. Zaścianek 
Bohatyrowicze 3

Zofia i Stanisław 
Gorzeń, Łódź ul. 
Kryzysowa 30A 

- zewnętrzna instalacja 
wodociągowa
- przydomowa 
oczyszczalnia ścieków,
- wewnętrzna instalacja 
wod-kan
- instalacja kotłowni na 
ekogroszek
-instalacja c.o.

280m2

Projekt budynku 
mieszkalnego 
jednorodzinnego z 
pomieszczeniami 
gospodarczymi 

Pabianice ul. Mostowa 
3a 

Piotr Mikołajewski 95-
200 Pabianice ul. Łaska 
62/64 m.48 

-c.w.u
-c.o.
- kanalizacja sanitarna

250m2
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ROK 2015

9

10

ROK  2016

11

12

13

14

15

Budowa budynku 
mieszkalnego 
jednorodzinnego 

Lipków ul. 
Skrzetuskiego

Paweł Langner ul. 
Poznańska 5 05-850 
Mory

- instalacji c.o. i 
kotłowni gazowej,
 - instalacji wentylacji. 

421m2

Remont i przebudowa 

budynku mieszkalnego 

jednorodzinnego

Tworzyjanki 12, gm. 
Brzeziny

P.U.H.H. I D. Jan Kuś 
95-060 Brzeziny ul. 
Sienkiewicza 22

− wewnętrznej instalacji 
wod-kan.,
− instalacji c.o. i 
kotłowni

240m2

Projekt 
termomodernizacji 
budynku mieszkalnego 
wielorodzinnego 
położonego przy ul. 
Dominikańskiej 8C w 
Łęczycy w zakresie 
ocieplenia ścian 
zewnętrznych i piwnic, 
wymiany okien na 
klatkach schodowych i 
piwnicach,instalację 
odgromową oraz 
kolorystykę budynku, 
modernizacji instalacji 
co. i c.wu. 

Łęczyca, ul. 
Dominikańska 8C 

Spółdzielnia 
Mieszkaniowa 
„Łęczycanka” ul. M. 
Konopnickiej 11a 99-
100 Łęczyca 

-cwu
-co

322m2

Projekt 
termomodernizacji 
budynku mieszkalnego 
wielorodzinnego 
położonego przy ul. 
Dominikańskiej 8B w 
Łęczycy w zakresie 
ocieplenia ścian 
zewnętrznych i piwnic, 
wymiany okien na 
klatkach schodowych i 
piwnicach,instalację 
odgromową oraz 
kolorystykę budynku, 
modernizacji instalacji 
co. i c.wu.  

Łęczyca, ul. 
Dominikańska 8B 

Spółdzielnia 
Mieszkaniowa 
„Łęczycanka” ul. M. 
Konopnickiej 11a 99-
100 Łęczyca 

-cwu
-co

302m2

Projekt budowlany 
przebudowy, 
rozbudowy budynku 
mieszkalnego  
wielorodzinnego wraz z 
budową urządzeń 
budowlanych na 
nieruchomości przy ul. 
Przędzalnianej 36 w 
Łodzi. 

Łódź, ul. Przędzalniana 
36 

Grupa Sp. z o.o. ul. 3-
go Maja 64/66 

-wewnętrznej wody 
zimnej i ciepłej, 
-kanalizacji sanitarnej, 
-grzewczej, 
-wentylacji. 

1396m2

Projekt przebudowy i 
zminy sposobu 
użytkowania budynku 
przy ul. Przędzalnianej 
62A w Łodzi 

Łódź, ul. Przędzalniana 
62a 

Roman Rabcewicz 
zam. ul. Dąbrowskiego 
26 91-137 Łódź 

-wewnętrzna instalacja 
wody zimnej ciepłej i 
cyrkulacji, 
-wewnętrzna instalacja 
kanalizacji sanitarnej, 
-wewnętrznej instalacji 
gazu 
-instalacja ogrzewania, 
-kotłownia na 
ekogroszek. 

451m2

Przebudowa części 
pomieszczeń budynku 
plebani w Ożarowie 
Mazowieckim 

Ożarów Mazowiecki, ul. 
Poznańska 183,

Parafia 
Rzymskokatolicka p.w. 
Miłosierdzia Bożego w 
Ożarowie 
Mazowieckim, ul. 
Poznańska 183, 05-850 
Ożarów Mazowiecki 

− wewnętrznej instalacji 
wod-kan.,
− instalacji c.o

145m2
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16

17

ROK 2017

18

b.d

19

Budowa budynku 
mieszkalnego 
wielorodzinnego wraz z 
zagospodarowaniem 
terenu, zjazdem z drogi 
publicznej oraz 
wewnętrzną linią 
zasilającą (WLZ) do 
złącza kablowego, 
przyłączeniem 
kanalizacji 
teletechnicznej, 
zewnętrzną instalacją 
kanalizacji sanitarnej, 
deszczowej i 
wwenętrzną instalacją: 
kanalizacji sanitarnej, 
wody, c.o., elektryczną, 
wentylacji 
mechanicznej, 
teletechnicznej

ul. Narutowicza, 90-117 
Łódź 

MRT Philosophy Sp. z 
o.o., ul. Traktorowa 
126/501, 91-204 Łódź

- wentylacja
- chłodzenie

3704m2

Remont i przebudowa 
budynku biurowo – 
technicznego wraz ze 
zmianą sposobu 
użytkowania na cele 
mieszkalne

Łódź, ul. Lutomierska 
162

WAXA Janusz 
Wawszczyk; zam.  
Łódź, ul. Mokra 6 m.32

- wod-kan. wewnętrzny,
- c.o

1195m2

Projekt 
termomodernizacji 
budynku mieszkalnego 
wielorodzinnego 
położonego przy ul. 
Zachodniej 9 w Łęczycy 
w zakresie ocieplenia 
ścian zewnętrznych i 
piwnic, wymiany okien 
na klatkach 
schodowych i 
poddaszu, ocieplenia 
stropu poddasza, 
instalacji odgromowej 
oraz kolorystyki 
budynku, modernizacji 
instalacji co. i c.wu.  

Łęczyca, ul. Zachodnia 
9 

Spółdzielnia 
Mieszkaniowa 
„Łęczycanka” ul. M. 
Konopnickiej 11a 99-
100 Łęczyca 

-c.w.u
-ogrzewanie
-przykanaliki kd
-piony z.w i kanalizacji 
sanitarnej
-poziomy z.w

Projekt budowlany 
budynku mieszkalnego 
jednorodzinnego 

Łódź ul. Czapli Piotr Ździeńkowski, 91-
491 Łódź, ul. Łucji 57 
Michał Krasiński, 95-
050 Konstantynów 
Łódzki, ul. Łaska 24

-projektowanej 
zewnętrzna instalacja 
wody
-projektowanej 
zewnętrznej kanalizacji 
sanitarnej sanitarnej, 
wraz z przydomową 
biologiczną 
oczyszczalnią ścieków 
-projektowanej 
zewnętrznej i 
wewnętrznej instalacji 
gazu,
-projektowanej 
wewnętrznej instalacji 
wod-kan.

210m2
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ROK 2018

20

21

22

Łódź, ul. Biskupińska 4

23

ROK 2019

24

25

26

Projekt sieci 
wodociągowej wraz z 
przyłączami do 
budynków 
mieszkalnych 
jednorodzinnych 
zlokalizowanych w 
Łodzi, przy ul. Czapli.

Łódź ul. Czapli Piotr Ździeńkowski, 91-
491 Łódź, ul. Łucji 57 
Michał Krasiński, 95-
050 Konstantynów 
Łódzki, ul. Łaska 24 

-sieci wodociągowej z 
hydrantem, 
-przyłączy 
wodociągowych. 

3x210m2

Budynek mieszkalny 
jednorodzinny 

Stara Gadka, ul. 
Czartoryskiego, 

Agata Kacperska 
Rutkowska, ul. 
Poprzeczna 27, 95 – 
080 Tuszyn Michał 
Rutkowski, ul. 
Radwańska 19 m.37, 
90-452 Łódź 

- zewnętrzna instalacja 
wody,
- zewnętrznej 
kanalizacji sanitarnej ,
- zewnętrznej instalacji 
gazu, 
-wewnętrznej instalacji 
wod-kan. 
- instalacji grzewczej 
wraz z kotłownią 
gazową  i instalacją 
gazu,

276m2

Budynek mieszkalny 
wielorodzinny

Agnieszka i Dariusz 
Kopytowscy
 Krzesławice 59

-zewnętrzną i 
wewnętrzna instalacje 
wod-kan.
-zewnętrzną i 
wewnętrzna instalacje 
gazu,
-ogrzewania,
-wentylacji garażu,
-kotłowni na gaz.

1802m2

Budowa budynku 
mieszkalnego 
jednorodzinnego 

Kolonia Brużyca dz. ew. 
Nr 23/13, 23/14

Małgorzata Gajda,Karol 
Gajda zam. ul. 11 
Listopada 29 m.56  91-
371 Łódź

-zewnętrznej instalacja 
wody,
-zewnętrznej kanalizacji 
sanitarnej wraz z 
przydomowa 
biologiczną 
oczyszczalnią ścieków 
oraz drenażem 
rozsączającym,
-wewnętrznej instalacji 
wody,
-wewnętrznej instalacji 
kanalizacji sanitarnej,
-instalacji grzewczej 
wraz z kotłownią na 
pompę ciepła,
-instalacji rekuperacji,

302m2

Projekt architektoniczno 
– budowlany remontu 
adaptacji i rozbudowy 
zabytkowej kamienicy 
przy ul. Traugutta 12 w 
Łodzi (działka nr 50) na 
zespół mieszkaniowo – 
usługowy

ul. Gen. Romualda 
Traugutta 12, 90-107 
Łódź

P.P.H. "LEGS" sp. z 
o.o., ul. Zgierska 48/52, 
95-070 Aleksandrów 
Łódzki

- cwu, woda zimna, cyr. 
hydrantowa
- kanalizacja sanitarna
- ogrzewanie
- wentylacja i 
chłodzenia

3108m2

Projekt budynku 
wielorodzinnego z 
usługami w parterze

Łódź ul. 
Czechosłowacka dz. nr 
304/1.304/3, 304/4, 
304/5

METALPOL Roman 
Bierzgaliski 93 – 126 
Łódź; ul. 
Przybyszewskiego 
80/82

-zewnętrzną i 
wewnętrzną instalację 
wod-kan.
-zewnętrzną i 
wewnętrzną instalację 
gazu,
-ogrzewania,
-wentylacje,
-kotłowni na gaz.

2612m2

Remont budynku 
kamienicy

 Ul. Narutowicza 41, 
Łódź

Wspólnota 
mieszkaniowa 
Narutowicza 41 ul. 
Ledóchowskiej 5G/9, 
02-972 Warszawa

-zewnętrzną instalację 
kanalizacji sanitarnej,
-zewnętrzną instalację 
kanalizacji deszczowej,
-wewnętrzną instalację 
wod-kan.
-instalację ogrzewania, 

3519m2
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27

28

Projekt wykonawczy 
przebudowy, 
rozbudowy budynku 
mieszkalnego  
wielorodzinnego wraz z 
budową urządzeń 
budowlanych na 
nieruchomości przy ul. 
Przędzalnianej 36 w 
Łodzi. 

Łódź, ul. Przędzalniana 
36 

Grupa Sp. z o.o. ul. 3-
go Maja 64/66 

-wewnętrznej wody 
zimnej i ciepłej, 
-kanalizacji sanitarnej, 
-grzewczej, 
-wentylacji. 

1396m2

Projekt budowlany 
budynku mieszkalnego 
jednorodzinnego
dwulokalowego w 
zabudowie bliźniaczej-
szt. 2

ul. Baranowska 17, 
Warszawa

Mp House sp. z o.o. ul. 
Gabriela 4/2, 01-347 
Warszawa

-zewnętrzną i 
wewnętrzną instalację 
wod-kan.
-zewnętrzną i 
wewnętrzną instalację 
gazu,
-ogrzewania,
-kotłowni na gaz.

665m2


