
   

Lp Adres budynku Rodzaj robót J.m. Ilość

1. os. 1000-lecia roboty do realizacji przez administrację 

2. os. 1000-lecia 4 i 8 remont wejścia do budynków

3. os. 1000-lecia
uszczelnianie złącz międzypłytowych i prace wysokościowe na 
budynkach

        mb    

m2
wg 

potrzeb

4. os. 1000-lecia
wymiana okien w mieszkaniach, na przejściach komunikacyjnych                    
i w piwnicach oraz wymiana drzwi

5. os. 1000-lecia
montaż nasad kominowych typu „Ekon”, montaż nawiewników, 
wymiana skorodowanych deflektorów

6. os. 1000-lecia wykonanie 5-letnich przeglądów budynków bud. 15

7. os. 1000-lecia uzupełnienie ubytków asfaltów m2 50

8. os. 1000- lecia 25-30
montaż drzwi p.poż. z ościeżnicami 90 cm do piwnicy + komplet 
kluczy

szt. 18

9. os. 1000- lecia 25-30
wymiana drzwi wspólnego użytku oraz drzwi do pom. technicznych  
w piwnicy na metalowe z ościeżnicami  z kompletem kluczy

szt. 10

10. os. 1000-lecia 15 A wymiana drzwi wejściowych do budynku szt. 1

11. os. 1000-lecia 31-36
montaż nowych czytników kluczy elektronicznych w klatkach łącznie 
z kompletem kluczy elektronicznych

szt. 6

12. ul. Truskawkowa
remont kompleksowy dachu z odnowieniem powłoki malarskiej na 
kominach, wymianą deflektorów oraz wymianą rynien i rur 
spustowych

kpl. 1

13. os. 1000-lecia 25
wykonanie nowego placyku kontenerowego wraz wykonaniem nowej 
powierzchni z kostki betonowej oraz monitoringiem + projekt

kpl 1

14. os. 1000-lecia 21-40
wymiana i doposażenie urządzeń zabawowych z matami 
przerostowymi

kpl. 1

15. os. 1000-lecia 21-40 monitoring placu zabaw kpl. 1

16. os. 1000-lecia 11 monitoring placu zabaw ( na dwóch słupach) kpl. 1

17. os. 1000-lecia 11 doposażenie urządzeń zabawowych z matami przerostowymi kpl. 1

18. os. 1000-lecia 31-40
wykonanie parkingu wraz z oświetleniem i odwodnieniem oraz 
placykami kontenerowymi z systemem monitoringu oraz chodnikiem 
z kl. 40 do nowego parkingu zgodnie z projektem

m2 1000

r-g 100

szt. 115

rg 112

r-g 80

Lp. Adres budynku Rodzaj robót J.m. Ilość

1. os. 1000-lecia 5 malowanie klatek schodowych kl. 3

Prace zostały 
wykonane w 2019r.

wg załącznika

wg potrzeb

wg potrzeb

Spółdzielnia Mieszkaniowa "NOWA"
Plan remontów na rok 2020

os. 1000-lecia  - Jastrzębie-Zdrój

Kwota przeznaczona na fundusz remontowy w roku 2020: 722 733,81

19. os. 1000-Lecia
wymiana instalacji wodnej, kanalizacyjnej, deszczowej, gazowej  
oraz c.o. w budynkach

20. os. 1000-lecia 
wymiana oświetlenia na LED w pomieszczeniach technicznych, pom. 
wspólnego użytku wraz z wymianą łączników elektrycznych

wg potrzeb

21. os. 1000-lecia
konserwacja i naprawa instalacji odgromowej na dachach po 
ociepleniu budynków

wg potrzeb

Kwota na malowanie klatek schodowych w roku 2020:                                   94 233,56



Lp Adres budynku Rodzaj robót J.m. Ilość

1. os. 1000-lecia 1
odnowienie elewacji farbą silikonową wraz z konieczną naprawą 
wymiana barierek balkonowych

bud. 1

2. os. 1000-lecia 2
odnowienie elewacji farbą silikonową wraz z konieczną naprawą 
wymiana barierek balkonowych

bud. 1

3. os. 1000-lecia 1 wymiana wejść do budynku kl. 4

4. os. 1000-lecia 2 wymiana wejść do budynku kl. 4

Lp. Adres Rodzaj robót J.m. Ilość

szt. 57

r-g 3

mb 20

r-g 80

bud. 3

rg 64

Cele jakościowe do realizacji w roku 2020

Kwota przeznaczona na remont elewacji w roku 2020: 147 761,04

2. os. 1000-lecia w celu poprawy estetyki odnowienie płotków w ogródkach

3. os. 1000-lecia
w celu poprawy estetyki nieruchomości zagospodarowanie terenów 
zielonych (ułożenie kostki granitowej z wypełnieniem żwirkiem)

1. os. 1000-lecia
w celu poprawy bezpieczeństwa uzupełnienienie głównych 
wyłączników prądu w oznaczenia UE


