
   

Lp Adres budynku Rodzaj robót J.m. Ilość

1. os. Barbary roboty do realizacji przez administrację

2. ul. Turystyczna 51-61

kompleksowy remont poszycia dachowego wraz z remontem 
kominów i wymianą wpustów dachowych, odcinków instalacji 
deszczowej na poddaszach oraz uzupełnienie daszków nad wlotem 
kominowym 

3. ul. Turystyczna 6-8 wykonanie robót ziemnych pod parking, adaptacja projektu

4. os. Barbary
uszczelnianie złącz międzypłytowych i prace wysokościowe na 
budynkach

        mb    

m2
wg 

potrzeb

5. os. Barbary
wymiana okien w mieszkaniach, na przejściach komunikacyjnych                    
i w piwnicach, wymiana drzwi oraz wymiana okuć na uchylno-
rozwierne

6. os. Barbary montaż nasad kominowych typu Ekon, montaż nawiewników

7. os. Barbary uzupełnienie asfaltów m2 30

8. os. Barbary wykonanie 5-letnich przeglądów budynków bud. 48

9. ul. Turystyczna
stablilizacja reperów do pomiarów geodezyjnych wraz z wykonaniem 
zerowego pomiaru niwelacyjnego

seg. 28

10. os. Barbary wymiana okładzin na stopniach schodowych szt. 250

11. os. Barbary naprawa naświetli dachowych - wymiana wszelkich uszczelek szt. 14

12. ul. Turystyczna 37-47
wykonanie remontu ścianek działowych oraz wymiana drzwi do 
komórek lokatorskich na przejściach komunikacyjnych wraz z 
wykonaniem projektu technicznego

seg. 6

13. ul. Turystyczna 37-47 wymiana drzwi wahadłowych na parterach szt. 12

14. ul. Jasna 19
wykonanie dywanika asfaltowego po wyfrezowaniu wierzchniej 
warstwy m2 320

15. ul. Szkolna 42
budowa placu kontenerowego zamykanego na czytnik elektroniczny 
z miejscem na gabaryty wraz z wykonaniem projektu adaptacyjnego 

szt. 1

16. ul. Turystyczna 11,17
budowa placu kontenerowego zamykanego na czytnik elektroniczny 
z miejscem na gabaryty wraz z wykonaniem projektu adaptacyjnego 

szt. 2

17. ul. Szkolna 40 remont schodów terenowych szt. 1

18. ul. Turystyczna 73 remont schodów terenowych szt. 1

19. ul. Turystyczna 47 remont schodów terenowych szt. 1

20. ul. Turystyczna 26  remont schodów terenowych szt. 2

21. ul. Turystyczna 22 remont schodów terenowych szt. 1

22. ul. Turystyczna 4 remont podjazdu dla osób niepełnosprawnych szt. 1

23. ul. Jasna 140 zagospodarowanie terenu na szczycie budynku m2 580

24. ul. Turystyczna 11 montaż lampy ulicznej za budynkiem + projekt szt. 1

25. ul. Turystyczna 10-12 montaż 2 lamp na parkingu + projekt szt. 1

26. ul. Turystyczna 6-8 budowa nowego parkingu zgodnie z projektem m2 400

Spółdzielnia Mieszkaniowa "NOWA"
Plan remontów na rok 2020

os. Barbary  - Jastrzębie-Zdrój

Kwota przeznaczona na fundusz remontowy w roku 2020: 1 727 578,77

Prace zostały 
wykonane w 2019r.

wg potrzeb

Prace zostały 
wykonane w 2019r.

wg potrzeb

wg załącznika



27. ul. Turystyczna 6-8 remont istniejącego parkingu, chodnika i jezdni m2 1000

seg. 6

rg 96

seg. 2

rg 4

seg. 6

rg 144

seg. 6

rg 6

Lp. Adres budynku Rodzaj robót J.m. Ilość

1. ul. Turystyczna 18-20 malowanie klatek schodowych kl 4

2. ul. Turystyczna 63-73 malowanie klatek schodowych kl 12

Lp Adres budynku Rodzaj robót J.m. Ilość

1. ul. Turystyczna 35, 37 remont dźwigów szt. 2

2. ul. Turystyczna wykonanie resursu dźwigów szt. 50

Lp Adres budynku Rodzaj robót J.m. Ilość

1. ul. Turystyczna 5-7 wymiana balustrad balkonowych wraz z remontem posadzek seg. 2

2. ul. Turystyczna 6-8 wykonanie instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku szt. 2

Lp. Adres Rodzaj robót J.m. Ilość

seg. 12

rg 40

szt. 10

rg 50

szt. 8

rg 24

m2 400

rg 40

m2 600

rg 40

szt. 28

rg 80

seg. 8

rg 32

szt. 160

rg 32

m2 100

rg 32

wymiana grzejników na przejściach komunikacyjnychul. Turystyczna 63-7328.

wymiana przycisków dzwonkowych na parterach i przy zejściach do 
piwnic

ul. Turystyczna 18-2029.

30. ul. Turystyczna 63-73

remont zabezpieczeń w rozdzielniach elektrycznych na parterach i 
pozostałych kondygnacjach + remont instalacji w pomieszczeniach 
wsypowych, wymiana przycisków dzwonkowych na parterach i  przy 
zejściach do piwnic

31. ul. Turystyczna 63-73
montaż gniazd w rozdzielniach i szafach licznikowych - parter, 3, 6 
piętro 

Kwota przeznaczona na remont elewacji w roku 2020: 1 924 634,29

Kwota na remont dźwigów w roku 2020:                                   342 374,33

Kwota na malowanie klatek schodowych w roku 2020:                                   356 664,93

w celu poprawy estetyki i bezpieczeństwa montaż drzwi do węzłów, 
suszarni, rowerowni

Cele jakościowe do realizacji w roku 2020

4. ul. Turystyczna 2-4
w celu poprawy estetyki budynku zagospodarowanie terenów 
zielonych

1.
ul. Turystyczna 1-3, 2-4, 10-
12, 37-47

w celu poprawy estetyki i bezpieczeństwa mieszkańców wykonanie 
obudowy dylatacji na ciągach komunikacyjnych

2. os. Barbary

w celu poprawy estetyki budynku zagospodarowanie terenów 
zielonych na szczycie

os. Barbary
w celu poprawy bezpieczeństwa mieszkańców odnowienie kopert dla 
osób niepełnosprawnych

3. os. Barbary
w celu poprawy estetyki budynków likwiadacja graffiti na szczytach 
budynków

6.

7.
ul. Turystyczna 18-20,22-
24, 26-28,30-32

w celu poprawy estetyki i bezpieczeństwa remont posadzek w 
rozdzielniach 

5. ul. Turystyczna 5-7
w celu poprawy estetyki budynku zagospodarowanie terenów 
zielonych

8. os. Barbary 
w celu poprawy funkcjonalności montaż klamek do okien na 
przejściach komunikacyjnych

9. ul. Turystyczna 73


