
   

Lp Adres budynku Rodzaj robót J.m. Ilość

1. ul. Katowicka 1-3 roboty do realizacji przez administrację

2. ul. Katowicka 1-3
wykonanie remontu ścianek działowych oraz wymiana drzwi do 
komórek lokatorskich na przejściach komunikacyjnych wraz z 
wykonaniem projektu technicznego

3. ul. Katowicka 1-3
uszczelnianie złącz międzypłytowych i prace wysokościowe na 
budynku

        mb    

m2
wg 

potrzeb

4. ul. Katowicka 1-3
wymiana okien w mieszkaniach, na przejściach komunikacyjnych                    
i w piwnicach, wymiana drzwi oraz wymiana okuć na uchylno-
rozwierne

5. ul. Katowicka 1-3 montaż nasad kominowych typu Ekon, montaż nawiewników

6. ul. Katowicka 1-3 wykonanie 5-letniego przeglądu budynku bud. 1

7. ul. Katowicka 1-3
zasypywanie wsypów przy budynku wraz z zagospodarowaniem 
terenów zielonych

szt. 2

8. ul. Katowicka 1-3 płytkowanie ściany przy domofonie seg. 2

9. ul. Katowicka 1-3 wymiana kaset domofonowych na cyfrowe szt. 2

10. ul. Katowicka 1-3
naprawa wyłazu dachowego tj.: wymiana poliwęglanu wraz z 
uszczelkami

szt. 1

11. ul. Katowicka 1-3 wymiana schodów wejściowych do budynku wraz z balustradami szt. 2

Lp Adres budynku Rodzaj robót J.m. Ilość

1. ul. Katowicka 1-3 wykonanie resursu dźwigów szt. 2

Lp Adres budynku Rodzaj robót J.m. Ilość

1. ul. Katowicka 1-3 wykonanie instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku szt. 2

Lp. Adres Rodzaj robót J.m. Ilość

szt 40

rg 8

Spółdzielnia Mieszkaniowa "NOWA"
Plan remontów na rok 2020

os. Morcinka - Jastrzębie-Zdrój

Kwota przeznaczona na fundusz remontowy w roku 2020: 139 556,18

Zgodnie z harmonogramem w roku 2020 nie ma konieczności malowania budynków.

Kwota na malowanie klatek schodowych w roku 2020:                                   9 570,05

Prace zostały 
wykonane w 2019r.

1. ul. Katowicka 1-3
w celu poprawy funkcjonalności montaż klamek do okien na 
przejściach komunikacyjnych

Cele jakościowe do realizacji w roku 2020

Kwota przeznaczona na remont elewacji w roku 2020: 59 211,14

Zgodnie z harmonogramem w roku 2020 nie ma konieczności remontu dźwigów.

wg załącznika

wg potrzeb

wg potrzeb

Kwota na remont dźwigów w roku 2020:                                   63 301,88


