
Zarządzenie Nr 727/2018
Prezydenta Miasta Kalisza
z dnia 21 listopada 2018 r.

w sprawie przekazania  jednostkom organizacyjnym Miasta  Kalisza  środków trwałych,
pozostałych środków trwałych oraz nakładów zwiększających wartość środków trwałych. 

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust.  2 pkt 3 i art. 33 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorządzie gminnym (Dz. U.  z  2018r.  poz. 994 z  późn.  zm.), ust.  3  Ogólnych  zasad
rachunkowości  Urzędu  Miasta  Kalisza  stanowiących  załącznik  do  zarządzenia
Nr 647/2018 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 9 października 2018r. w sprawie Ogólnych zasad
rachunkowości Urzędu Miasta Kalisza zarządza się, co następuje:

§ 1.

1. Postanawia  się  przekazać  jednostkom  organizacyjnym  Miasta  Kalisza środki  trwałe,
pozostałe  środki trwałe oraz nakłady zwiększające wartość środków trwałych,  o łącznej
wartości początkowej 12.989.964,71 zł, zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

2. Jednostki organizacyjne Miasta Kalisza przyjmą środki trwałe, pozostałe środki trwałe oraz
nakłady  zwiększające  wartość  środków  trwałych,  o  których  mowa  w  ust.  1  na  stan
ewidencji księgowej na podstawie dokumentów PT/PN.

 § 2.

1. Nadzór  nad  wykonaniem  zarządzenia  powierza  się  właściwemu  merytorycznie
Wiceprezydentowi Miasta Kalisza.

2. Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Gospodarowania Mieniem,
Dyrektorowi Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego w Kaliszu, Dyrektorowi
Publicznego Przedszkola Nr 1 w Kaliszu, Dyrektorowi Publicznego Przedszkola Nr 9
w  Kaliszu,  Dyrektorowi  Publicznego  Przedszkola  Nr  20  w  Kaliszu,  Dyrektorowi
Publicznego  Przedszkola  Nr  30  ,,Krasnala  Hałabały”  w  Kaliszu,  Dyrektorowi
Publicznego Przedszkola Nr 18 ,,Chatka Puchatka” w Kaliszu, Dyrektorowi Żłobka Nr 3
w  Kaliszu,  Dyrektorowi  Zespołu  Szkół  Ekonomicznych  w  Kaliszu, Dyrektorowi
Publicznego Przedszkola Nr 27 w Kaliszu, Dyrektorowi Żłobka Nr 4 w Kaliszu,  przy
udziale Skarbnika Miasta Kalisza.

§ 3.

Zarządzenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Kalisza
/…/

Grzegorz Sapiński
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Lp. Nazwa Charakterystyka Nr ON/OT

1 1-901

2 1-902

Środki trwałe, nakłady zwiększające wartość środków trwałych oraz pozostałe środki trwałe przekazywane 
jednostkom organizacyjnym Miasta Kalisza

                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                

Załącznik do zarządzenia                
Nr 727/2018 Prezydenta  Miasta 
Kalisza z dnia 21 listopada 2018 r.     
  

Jednostka 
organizacyjna

Nr 
inw.

Wartość 
początkowa 

Centrum Kształcenia 
Ustawicznego
 i Praktycznego
ul. Handlowa 9 
62 – 800 Kalisz

Budynek 1
ul. Handlowa 9 – 
zwiększenie wartości

- Rozbiórka betonowej wylewki przed wjazdem,
- Demontaż umywalek znajdujących się na wyburzanej ścianie,
- Demontaż stolarki drzwiowej wraz z ościeżnicami,
- Demontaż stolarki okiennej,
- Demontaż grzejnika znajdującego się pod usuwanym oknem wraz z zaślepieniem instalacji,
- Wykonanie otworów drzwiowych przez wykucie fragmentu ściany,
- Powiększenie otworu drzwiowego do projektowanych drzwi do pom. sprężarkowni wraz z osadzeniem 
nadproża,
- Wymurowanie fragmentu ściany działowej,
- Wykonanie nowego otworu w ścianie istniejącej po uprzednim osadzeniu nadproża SBN
- Wykonanie otworów w ścianach zewnętrznych w pomieszczeniu sprężarkowni
- Osadzenie ościeżnic drzwiowych,
- Osadzenie nowej stolarki drzwiowej,
- Osadzenie nowych bram segmentowych wraz z napędem i sterowaniem,
- Wykonanie odwodnienia liniowego w posadzce,
- Wykonanie instalacji wyciągu spalin wraz z montażem szyny z wężami ssącymi,
- Wykonanie instalacji sprężonego powietrza,
- Wykonanie nowej nawierzchni wjazdu z kostki betonowej,
- Wykonanie fundamentów pod podnośniki,
- Wykonanie fundamentów pod elementy stacji diagnostycznej,
- Wykonanie posadzki z żywic.

495 047,18 74/WRI/2018 
zwiększające

Budynek 1
ul. Rzemieślnicza 6 – 
zwiększenie wartości

- Wykonanie obudowy kominów wentylacyjnych z płyt g-k,
- Zamurowanie oraz nowe przekłucia wylotów w istniejących kominach wentylacyjnych,
- Wykonanie wieńców wzdłuż ścian wewnętrznych,
- Wykonanie ram stalowych w miejscach wykuć po duże kanały wentylacyjne,
- Wykonanie przebić pod projektowane kanały wentylacyjne w stropodachu i stropie,
- Wykonanie tynków cementowo-wapiennych na nowych ścianach murowanych,
- Wykonanie gładzi gipsowych na wszystkich ścianach i odkrytych stropach,
- Osadzenie ościeżnic drzwiowych,
- Osadzenie nowej stolarki drzwiowej,
- Osadzenie bramy segmentowej wraz z systemem otwierania i sterowania,
- Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej pod płytkami na ścianach nad umywalkami i w natrysku,
- Wykonanie wylewki samopoziomującej w WC oraz pomieszczeniach z wykładzinami,
- Wykonanie nowych okładzin podłogowych z płytek w WC,
- Wykonanie nowych posadzek z żywic metakrylowych,
- Wykonanie nowych okładzin z wykładziny PCV,
- Wykonanie nowych okładzin ściennych z płytek ceramicznych w WC na pełną wysokość,
- Wykonanie malowania ścian – lamperia do wysokości 1,5m, powyżej malowanie farbą akrylową
- Wykonanie malowania sufitów g-k w WC
- Wykonanie malowania sufitów w pozostałych pomieszczeniach,
- Wykonanie nowej instalacji elektrycznej
- Wykonanie nowej instalacji wentylacji mechanicznej dla hali obrabiarek CNC,
- Montaż hydrantów wewnętrznych wraz z wykonaniem instalacji wody do celów P.Poż.,
- Montaż opraw oświetleniowych,
- Montaż awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego,

1 512 612,07 81/WRI/2018 
zwiększające
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3 I/3689

4 4-923 78/WRI/2018

5 8-536 80/WRI/2018

6 4-922 77/WRI/2018

7 4-921 76/WRI/2018

8 4-924 79/WRI/2018

9 8-531 75/WRI/2018

10 Szkolny zestaw egzaminacyjny LOGO, 8szt. I/3705 55/WRI/2018

11

Instalacja fotowoltaiczna 6-378

63/WRI/2018

12 219,00

13 Tablica informacyjna I/3701 98,40 52/WRI/2018

14 1-904

15

Instalacja fotowoltaiczna 6-379

65/WRI/2018

16 190,00

17 Tablica informacyjna I/3700 98,40 51/WRI/2018

Centrum Kształcenia 
Ustawicznego
I Praktycznego
ul. Handlowa 9
62 – 800 Kalisz

Wyposażenie budynku 1 
– ul. Rzemieślnicza 6

Wyposażenie budynku 1 Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego w Kaliszu przy
ul. Rzemieślniczej 6 w Notebook DELL EMC Vostro 3578.

14 691,25 49/WRI/2018 
zwiększające

Wyposażenie budynku 1 Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego w Kaliszu przy
ul. Rzemieślniczej 6, w tokarkę numeryczną CNC – Typ 1.

679 734,90

Wyposażenie budynku 1 Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego w Kaliszu przy
ul. Rzemieślniczej 6 w pięcioosiowe centrum frezarskie. 

806 597,10

Wyposażenie budynku 1 Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego w Kaliszu przy
ul. Rzemieślniczej 6, pięcioosiowa frezarka. 676 500,00

Wyposażenie budynku 1 Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego w Kaliszu przy
ul. Rzemieślniczej 6, tokarka numeryczna CNC – Typ 2.

664 200,00

Wyposażenie budynku 1 Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego w Kaliszu przy
ul. Rzemieślniczej 6, tokarka numeryczna CNC – Typ 3.

490 770,00

Wyposażenie budynku 1 Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego w Kaliszu przy
ul. Rzemieślniczej 6, komplet narzędzi tokarskich oraz frezarskich.

96 723,33

25 879,20

Publiczne 
Przedszkole Nr 1
ul. Kazimierza 
Pułaskiego 52
62 – 800 Kalisz

W ramach zadania wykonano montaż paneli fotowoltaicznych o następujących parametrach:
- 9mod*0,275kWp=2,48kWp
- szerokość ogniwa 997 mm 
- wysokość ogniwa 2314 mm 
- grubość ogniwa 40 mm 
- wytrzymałość mechaniczna na obciążenie od śniegu: min 5400 Pa.
- wytrzymałość mechaniczna na parcie i ssanie wiatru: min 2400 Pa.

123 000,00

91/WRI/2018 
zwiększające

- wymiar tablicy: 80 cm (wysokość) x 120 cm (szerokość),
- materiał: blacha ocynkowana z naklejonym wydrukiem na folii samoprzylepnej,
- kolorystyka i układ graficzny zgodny z zasadami promowania projektów dofinansowanych ze środków 
WRPO 2014+,
- tablica zamontowana na ogrodzeniu.

Budynek – zwiększenie 
wartości

W ramach zadania wykonano następujące roboty budowlane: roboty rozbiórkowe i demontażowe, 
termomodernizację ścian zewnętrznych w technologii lekkiej – mokrej wraz z nową kolorystyką elewacji, 
osuszenie oraz izolację przeciwwilgociową i izolację termiczną ścian fundamentowych, docieplenie 
stropodachu, wymianę rynien i rur spustowych, obróbek blacharskich, podokienników zewnętrznych, 
kratek wentylacyjnych, remont kominów i czapek, wykonano opaskę wokół budynku, wymianę krat 
okiennych, wymianę wyłazu dachowego, wymianę instalacji odgromowej, zamontowano nowe oprawy 
oświetleniowe typu LED, modernizację instalacji c.o., zamontowano pompę ciepła

554 810,79
72/WRI/2018 
zwiększające 
89/WRI/2018

Publiczne 
Przedszkole Nr 9
ul. Handlowa 4
62 – 800 Kalisz

W ramach zadania wykonano montaż paneli fotowoltaicznych o następujących parametrach:
- 26mod*0,27 kWp=7,02kWp
- szerokość ogniwa 997 mm 
- wysokość ogniwa 2314 mm 
- grubość ogniwa 40 mm 
- wytrzymałość mechaniczna na obciążenie od śniegu: min 5400 Pa.
- wytrzymałość mechaniczna na parcie i ssanie wiatru: min 2400 Pa.

142 305,63

94/WRI/2018 
zwiększające

- wymiar tablicy: 80 cm (wysokość) x 120 cm (szerokość),
- materiał: blacha ocynkowana z naklejonym wydrukiem na folii samoprzylepnej,
- kolorystyka i układ graficzny zgodny z zasadami promowania projektów dofinansowanych ze środków 
WRPO 2014+,
- tablica zamontowana na ogrodzeniu.
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20

21

Instalacja fotowoltaiczna 6-381

67/WRI/2018

22 330,00

23 Tablica informacyjna I/3703 98,40 54/WRI/2018

24 1-906

25

Instalacja fotowoltaiczna 6-382

68/WRI/2018

26 376,00

27 Tablica informacyjna I/3699 774,90 50/WRI/2018

Publiczne 
Przedszkole Nr 9
ul. Handlowa 4
62 – 800 Kalisz

Budynek – zwiększenie 
wartości

W ramach zadania wykonano następujące roboty budowlane: roboty rozbiórkowe i demontażowe,
izolację przeciwwilgociową i izolację termiczną ścian fundamentowych, docieplenie stropu, wymianę 
częściowo stolarki drzwiowej i okiennej, odtworzenie opaski wokół budynku, wymianę krat okiennych, 
remont tarasów, wymianę instalacji odgromowej, zamontowano nowe oprawy oświetleniowe typu LED, 
modernizację instalacji c.o., montaż pompy ciepła.

560 560,50
73/WRI/2018 
zwiększające 
88/WRI/2018

Modernizacja budynku Publicznego Przedszkola nr 9 przy ul. Handlowej 4 w Kaliszu polegająca na:
-  wykonaniu obudowy ścian, sufitów, ościeży okiennych, ościeży drzwiowych, kominów, słupów płytą g-
k – dwuwarstwowo wraz
z ich szpachlowaniem, malowaniem, lakierowaniem, wykonaniu posadzki z paneli podłogowych z płyty 
HDF o klasie ścieralności AC4 wraz z montażem listew przypodłogowych, wykonaniu instalacji 
elektrycznej oświetleniowej oraz gniazdkowej wraz z montażem 3 szt. opraw LED oraz 6szt. gniazdek na 
piętrze,
- dostawie oraz montażu 9 sztuk opraw oświetleniowych wraz z dostawą oraz montażem 18 sztuk osprzętu 
na piętrze budynku.

121 869,12
96/WRI/2018 
zwiększające

Modernizacja budynku Publicznego Przedszkola nr 9 przy ul. Handlowej 4 w Kaliszu polegająca na: 
wykonaniu podłogi na poddaszu budynku z płyt OSB, wymianie parapetów oraz drzwi wewnętrznych, 
wymianie płytek ceramicznych i posadzkowych
w sanitariatach dziecięcych, montażu przegród kabin sanitarnych dziecięcych, wykonaniu instalacji 
oświetlenia pomieszczeń poddasza wraz z instalacją gniazdkową, wymianie obudowy włącznika 
głównego, wymianie muszli sedesowych i natrysków dziecięcych

84 111,90 97/WRI/2018 
zwiększające

Publiczne 
Przedszkole Nr 20
ul. Chełmska 6
62 – 800 Kalisz

W ramach zadania wykonano montaż paneli fotowoltaicznych o następujących parametrach:
- 26mod*0,27 kWp=7,02kWp
- szerokość ogniwa 997 mm 
- wysokość ogniwa 2314 mm 
- grubość ogniwa 40 mm 
- wytrzymałość mechaniczna na obciążenie od śniegu: min 5400 Pa.
- wytrzymałość mechaniczna na parcie i ssanie wiatru: min 2400 Pa.

125 460,00

92WRI/2018 
zwiększające

- wymiar tablicy: 80 cm (wysokość) x 120 cm (szerokość),
- materiał: blacha ocynkowana z naklejonym wydrukiem na folii samoprzylepnej,
- kolorystyka i układ graficzny zgodny z zasadami promowania projektów dofinansowanych ze środków 
WRPO 2014+,
- tablica zamontowana na ogrodzeniu.

Budynek – zwiększenie 
wartości

W ramach zadania wykonano następujące roboty budowlane: roboty rozbiórkowe i demontażowe, 
termomodernizację ścian zewnętrznych w technologii lekkiej – mokrej wraz z nową kolorystyką elewacji, 
osuszenie oraz izolację przeciwwilgociową i izolację termiczną ścian fundamentowych, docieplenie 
stropodachu, wymianę rynien i rur spustowych, obróbek blacharskich, podokienników zewnętrznych, 
kratek wentylacyjnych, remont kominów i czapek, wykonano opaskę wokół budynku, remont balkonu i 
tarasów, wymianę instalacji odgromowej, zamontowano nowe oprawy oświetleniowe typu LED, 
wykonano modernizację instalacji c.o., zamontowano zestaw gazowej absorpcyjnej pompy ciepła i 
kondensacyjnego kotła gazowego

930 410,40
69/WRI/2018 
zwiększające 
86/WRI/2018

Publiczne 
Przedszkole Nr 30 
Krasnala Hałabały
ul. Legionów 29
62 – 800 Kalisz

W ramach zadania wykonano montaż paneli fotowoltaicznych o następujących parametrach:
- 24mod*0,27kWp=6,48kWp
- szerokość ogniwa 997 mm 
- wysokość ogniwa 2314 mm 
- grubość ogniwa 40 mm 
- wytrzymałość mechaniczna na obciążenie od śniegu: min 5400 Pa.
- wytrzymałość mechaniczna na parcie i ssanie wiatru: min 2400 Pa.

100 245,00

90/WRI/2018 
zwiększające

- wymiar tablicy: 80 cm (wysokość) x 120 cm (szerokość),
- materiał: blacha ocynkowana z naklejonym wydrukiem na folii samoprzylepnej,
- kolorystyka i układ graficzny zgodny z zasadami promowania projektów dofinansowanych ze środków 
WRPO 2014+,
- tablica zamontowana na konstrukcji wolnostojącej zabezpieczonej antykorozyjnie.
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28 1-903

29 Instalacja fotowoltaiczna 6-380

66/WRI/2018

275,00

30 Tablica informacyjna I/3702 774,90 53/WRI/2018

31

1-907

32 84/WRI/2018

33 Instalacja fotowoltaiczna 6-383 82/WRI/2018

34 Tablica informacyjna I/3704 98,40 56/WRI/2018

35 1-908

36 Wykonanie, dostawa i montaż tablicy informacyjno-promocyjnej dla Zespołu Szkół Ekonomicznych. I/3706 147,60 57/WRI/2018

Publiczne 
Przedszkole Nr 30 
Krasnala Hałabały
ul. Legionów 29
62 – 800 Kalisz

Budynek – zwiększenie 
wartości

W ramach zadania wykonano następujące roboty budowlane: roboty rozbiórkowe i demontażowe, 
termomodernizację ścian zewnętrznych w technologii dociepleń od wewnątrz, renowację elewacji,
izolację przeciwwilgociową i izolację termiczną ścian fundamentowych, docieplenie stropodachu, dachu i 
stropu, wymianę części zewnętrznej stolarki okiennej i drzwiowej, wymianę rynien i rur spustowych, 
obróbek blacharskich, podokienników zewnętrznych, kratek wentylacyjnych, remont koszy podokiennych, 
remont kominów i czapek, wykonano opaskę wokół budynku, remont schodów zewnętrznych, wymianę 
krat okiennych, wymianę wyłazu dachowego, wykonano remont pokrycia dachowego, montaż ptak – 
stopów, wymianę instalacji odgromowej, zamontowano nowe oprawy oświetleniowe typu LED, wykonano 
modernizację instalacji c.o., zamontowano pompę ciepła.

1 358 437,60
70/WRI/2018 
zwiększające 
85/WRI/2018

Publiczne 
Przedszkole Nr 18 
Chatka Puchatka
ul. Serbinowska 5a
62 – 800 Kalisz

W ramach zadania wykonano montaż paneli fotowoltaicznych o następujących parametrach:
- 30mod*0,27kWp=8,10kWp
- szerokość ogniwa 997 mm 
- wysokość ogniwa 2314 mm 
- grubość ogniwa 40 mm 
- wytrzymałość mechaniczna na obciążenie od śniegu: min 5400 Pa.
- wytrzymałość mechaniczna na parcie i ssanie wiatru: min 2400 Pa.

67 650,00

93/WRI/2018 
zwiększające

Publiczne 
Przedszkole Nr 18 
Chatka Puchatka
ul. Serbinowska 5a
62 – 800 Kalisz

- wymiar tablicy: 80 cm (wysokość) x 120 cm (szerokość),
- materiał: blacha ocynkowana z naklejonym wydrukiem na folii samoprzylepnej,
- kolorystyka i układ graficzny zgodny z zasadami promowania projektów dofinansowanych ze środków 
WRPO 2014+,
- tablica zamontowana na konstrukcji wolno stojącej zabezpieczonej antykorozyjnie.

Budynek – zwiększenie 
wartości

W ramach zadania wykonano następujące roboty budowlane: roboty rozbiórkowe i demontażowe, 
termomodernizację ścian zewnętrznych w technologii lekkiej – mokrej wraz z nową kolorystyką elewacji, 
osuszenie oraz izolację przeciwwilgociową i izolację termiczną ścian fundamentowych, docieplenie 
stropodachu, wymianę częściowo stolarki drzwiowej i okiennej, wymianę rynien i rur spustowych, 
obróbek blacharskich, podokienników zewnętrznych, kratek wentylacyjnych, remont kominów i czapek, 
wykonano opaskę wokół budynku, wymianę krat okiennych, wymianę wyłazu dachowego, remont 
tarasów, wymianę instalacji odgromowej, zamontowano nowe oprawy oświetleniowe typu LED, 
modernizację instalacji c.o., zamontowano pompę ciepła.

846 418,50

71/WRI/2018        
zwiększające          

87/WRI/2018              
          

Modernizacja budynku Publicznego Przedszkola Nr 18 przy ul. Serbinowskiej 5a w Kaliszu polegająca na: 
-wykonaniu dojazdu do zsypu piwnicznego w postaci utwardzenia z kostki brukowej betonowej gr. 8,0 cm 
w ilości 46,00m², wykonanie skucia istniejących i położenia nowych ściennych płytek w miejscach po 
demontażu grzejników w 5 szt. sanitariatów dziecięcych w ilości 12,30m².

28 719,21

Żłobek Nr 3
ul. Bogumiła i 
Barbary 14a
62 – 800 Kalisz

Instalacja fotowoltaiczna wykonana na budynku Żłobka nr 3 przy ul. Bogumiła i Barbary 14a w Kaliszu o 
mocy znamieniowej 10KWe(kWp) w ilości modułów fotowoltaicznych – 38 sztuk, montowanych na 
konstrukcjach wsporczych na dachu budynku.

97 170,76

Tablica informacyjna dla zadania realizowanego w ramach projektu pt. ,,Kompleksowa 
termomodernizacja budynków żłobków i przedszkoli publicznych Miasta Kalisza, współfinansowanego w 
ramach Wielkopolskiego regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020(WRPO 2014+).

Żłobek Nr 3
ul. Bogumiła i 
Barbary 14a
62 – 800 Kalisz

Budynek – zwiększenie 
wartości

Termomodernizacja budynku Żłobka nr 3 przy ul. Bogumiła i Barbary 14 a w Kaliszu. Zakres robót 
obejmował m.in.: ocieplenie ścian zewnętrznych do powierzchni terenu, ocieplenie ścian przyziemia 
poniżej gruntu, ocieplenie stropodachu i stropu, wymianę części stolarki okiennej (z zamurowaniami), 
wymianę instalacji c.o. w zakresie części grzejników, montaż wentylacji mechanicznej, modernizację 
systemu przygotowania c.w.u., wymianę opraw oświetleniowych wewnętrznych oraz elewacyjnych,  
wykonanie niezbędnych prac wewnętrznych i elewacyjnych wynikających z robót 
termomodernizacyjnych, montaż skrzynek lęgowych, wykonanie zabezpieczeń nowych grzejników, 
malowanie ścian wewnętrznych – całej powierzchni ściany po wykuciach.

836 677,30
83/WRI/2018 
zwiększające 

Zespół Szkół 
Ekonomicznych
ul. Legionów 6
62 – 800 Kalisz

Tablica informacyjna —
promocyjna
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37 Tablica informacyjna Tablica informacyjna powieszona na ogrodzeniu przy furtce wejściowej do przedszkola. I/3707 98,40 55/WRI/2018

38 1-910 95/WRI/2018

Łącznie:

Publiczne 
Przedszkole Nr 27
ul. Władysława 
Reymonta 29 62 – 
800 Kalisz

Żłobek Nr 4 Al. 
Wojska Polskiego 34 
62 – 800 Kalisz

Budynek – zwiększenie 
wartości

 W ramach zadania pn.,,Termomodernizacja budynku Żłobka nr 4 w Kaliszu przy ul. Wojska Polskiego 34 
w ramach projektu pn. ,,Kompleksowa termomodernizacja budynków żłobków i przedszkoli publicznych 
Miasta Kalisza”
 wykonano:
modernizacja instalacji centralnego ogrzewania
instalacja wentylacji mechanicznej
modernizacja systemu przygotowania ciepłej wody użytkowej
docieplenie ścian zewnętrznych styropianem  gr. 16cm
tynkowanie ścian zewnętrznym tynkiem cienkowarstwowym
wymiana obróbek dachowych i orynnowania
docieplenie stropodachu nad przejazdem styropianem gr. 21 cm
docieplenie stropodachu nad ostatnią kondygnacją
odnowienie kominów
odnowienie podsufitki drewnianej
docieplenie ścian przyziemia/cokołu styrodurem gr. 10cm
wymiana stolarki okiennej PVC i drzwiowej aluminiowej
wymiana parapetów wewnętrznych
wymiana oświetlenia wewnętrznego
odnowienie krat okiennych, balustrad i poręczy
odnowienie istniejących schodów i tarasów 
montaż budek lęgowych dla ptaków

1 545 783,57

12 989 964,71

Prezydent Miasta Kalisza 
/…/ 

Grzegorz Sapiński
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