
   

Lp Adres budynku Rodzaj robót J.m. Ilość

1. os. Gwarków roboty do realizacji przez administrację

2. os. Gwarków
uszczelnianie złącz międzypłytowych i prace wysokościowe na 
budynkach

        mb    

m2
wg 

potrzeb

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

4. os. Gwarków montaż nasad kominowych typu Ekon, montaż nawiewników

5. os. Gwarków wykonanie 5-letnich przeglądów budynków bud. 16

6. os. Gwarków uzupełnienie asfaltów m2 100

7. ul. Beskidzka 3-17 wymiana drzwi do rowerowni szt. 8

8. os. Gwarków wymiana drzwi do suszarni szt. 14

9. ul. Beskidzka 3-17
wymiana okładzin lastrykowych zejścia do piwnic wraz z 
odnowieniem powłoki malarskiej

szt. 8

10. ul. Beskidzka 3-17, 19-33
wymiana drzwi wejściowych do piwnic na przeciwpożarowe EI 30 
wraz z futryną i elektrozaczepem przeciwpożarowym otwieranych na 
istniejące czytniki elektroniczne z drzwi wejściowych i śmietników

szt. 16

11. os. Gwarków
przebudowa zaworów instalacji wodnej z piwnic lokatorskich na 
korytarz

szt. 144

12.
ul. Małopolska 1-19, 21-39, 
41-59, 81-99

przebudowa zaworów instalacji wodnej z piwnic lokatorskich na 
korytarz

szt. 80

13.
ul. Wielkopolska 17-31,   35-
49, 53-67

wykonanie przeszklenia szafek licznikowych elektrycznych szt. 96

14. ul. Wielkopolska 2-16 wymiana grzejników na przejściach komunikacyjnych szt. 112

15. ul. Wielkopolska 17-31
wykonanie remontu ścianek działowych oraz wymiana drzwi do 
komórek lokatorskich na przejściach komunikacyjnych wraz z 
wykonaniem projektu technicznego

seg. 8

16. os. Gwarków wymiana wyłazów dachowych szt. 10

17. ul. Wielkopolska 2-16
wykonanie projektu budowy wiat śmietnikowych zamykanych na 
klucze elektroniczne

szt. 4

18. ul. Wielkopolska 1-15
remont schodów terenowych wraz z wykonaniem nowych poręczy 
przy schodach zgodnie z wykonanym projektem

szt. 10

19.
ul. Wielkopolska 17-31,          
1-15

remont chodnika oraz schodów terenowych - wykonanie projektu m2 182

20. ul. Wielkopolska 35 -49 wykonanie drenażu terenu od strony loggi bud. 1

21.
ul. Wielkopolska 1 - 15, 17-
31, 2-16, ul. Beskidzka 3-17

doposażenie placu zabaw szt. 1

25. ul. Wielkopolska 2-16 wykonanie miejsc postojowych wraz z montażem stojaków na rowery m2 40

26. ul. Wielkopolska 35-49
wykonanie projektu remontu chodnika oraz schodów terenowych 
wraz z wykonaniem miejsc postojowych i stojaków na rowery oraz 
wstawienie ławek przy wejściach do klatek

m2 510

27.
ul. Wielkopolska 2-16,          
17-31

remont instalacji odgromowej bud 2

m2 225

rg 128

Spółdzielnia Mieszkaniowa "NOWA"
Plan remontów na rok 2020

os. Gwarków  - Jastrzębie-Zdrój

Kwota przeznaczona na fundusz remontowy w roku 2020: 1 924 802,55

ul. Małopolska 39

wg załącznika

wg potrzeb

wg potrzeb

28. demontaż piaskownicy ( palisady) plantowanie terenu



kl 8

rg 288

Lp. Adres budynku Rodzaj robót J.m. Ilość

1. ul. Wielkopolska 2-16 malowanie klatek schodowych kl. 16

Lp Adres budynku Rodzaj robót J.m. Ilość

1. 
ul. Wielkopolska 2-16, 1-15, 
17-31, 35-49, 53-67

wykonanie resursu dźwigów szt. 40

Lp Adres budynku Rodzaj robót J.m. Ilość

1. ul. Wielkopolska 53-67 docieplenie ściany frontowej i wnęk międzyloggiowych seg. 8

Lp. Adres Rodzaj robót J.m. Ilość

szt. 8

rg 48

szt. 35

rg 140

m2 120

rg 120

m2 96

rg 100

m2 96

rg 100

m2 400

rg 160

Kwota przeznaczona na remont elewacji w roku 2020: 1 659 781,88

Zgodnie z harmonogramem w roku 2020 nie ma konieczności remontu dźwigów

Kwota na malowanie klatek schodowych w roku 2020:                                   562 241,70

Kwota na remont dźwigów w roku 2020:                                   328 128,51

5.

w celu poprawy estetyki budynku zagospodarowanie terenów 
zielonych

3.

4. ul. Beskidzka 2-16
w celu poprawy estetyki budynku zagospodarowanie terenów 
zielonych

6. ul. Wielkopolska 35-49
w celu poprawy estetyki budynku zagospodarowanie terenów 
zielonych

ul. Beskidzka 18-32
w celu poprawy estetyki budynku zagospodarowanie terenów 
zielonych

2. os. Gwarków
w celu poprawy bezpieczeństwa wykonanie naprawy wyłazów na 
dach i poddasze

ul. Małopolska 101-119

1. ul. Beskidzka 18-32
w celu poprawy estetyki naprawa ścianek pod schodami po 
wymianie instalacji kanalizacyjnej, sanitarnej i deszczowej

Cele jakościowe do realizacji w roku 2020

29. ul. Beskidzka 18-32

wymiana poziomów instalacji kanalizacji deszczowej i sanitarnej w 
piwnicy na PCV wraz z naprawą ścian po przekuciach, likwidacja 
zbędnych kominów w pomieszczeniach po przyłączu gazowym i 
uzupełnienie tynków


