
   

Lp Adres budynku Rodzaj robót J.m. Ilość

1. os. Pawlikowskiego roboty do realizacji przez administrację

2. os. Pawlikowskiego 19
wykonanie i remont ścianek działowych oraz wymiana drzwi do 
komórek lokatorskich na przejściach klatek schodowych

3. os. Pawlikowskiego
uszczelnianie złącz międzypłytowych i prace wysokościowe na 
budynkach

        mb    

m2
wg 

potrzeb

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

5. os. Pawlikowskiego montaż nasad kominowych typu Ekon, montaż nawiewników

6. os. Pawlikowskiego specjalistyczna obsługa węzłów c.o. szt. 6

7. os. Pawlikowskiego specjalistyczna obsługa klap dymowych szt. 30

8. os. Pawlikowskiego uzupełnienie asfaltów

9. os. Pawlikowskiego wykonanie 5-letnich przeglądów budynków bud. 8

10. os. Pawlikowskiego 18 doposażenie placu zabaw szt 1

11. os.Pawlikowskiego 2
budowa placu kontenerowego zamykanego na czytniki elektroniczne 
wraz z wykonaniem projektu adaptacyjnego + monitoring m2 30

12. os. Pawlikowskiego 18
wykonanie i remont ścianek działowych oraz wymiana drzwi do 
komórek lokatorskich na przejściach klatek schodowych

seg. 3

Lp. Adres budynku Rodzaj robót J.m. Ilość

1. os. Pawlikowskiego 18 malowanie klatek schodowych kl. 6

Lp Adres budynku Rodzaj robót J.m. Ilość

1. 
os. Pawlikowskiego 16, 17, 
18, 19, 20

wykonanie resursu dźwigów szt. 15

Lp Adres budynku Rodzaj robót J.m. Ilość

1. os. Pawlikowskiego 19 naprawa i malowanie elewacji frontowej m2 2350

2. os. Pawlikowskiego 20 naprawa i malowanie elewacji frontowej m2 2350

3. os. Pawlikowskiego 16 A malowanie ściany szczytowej m2 440

wg załącznika

wg potrzeb

Spółdzielnia Mieszkaniowa "NOWA"
Plan remontów na rok 2020

os. Pawlikowskiego  - Żory

Kwota przeznaczona na fundusz remontowy w roku 2020: 440 781,37

Kwota przeznaczona na remont elewacji w roku 2020:

wg potrzeb

wg potrzeb

532 123,33

Prace zostały 
wykonane w 2019r.

Kwota na malowanie klatek schodowych w roku 2020:                                   

Kwota na remont dźwigów w roku 2020:                                   195 685,63

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

97 975,41



Lp. Adres Rodzaj robót J.m. Ilość

kl. 10

rg 80

bud. 7

rg 80

szt. 6

rg 16

bud. 1

rg 64

w celu poprawy funkcjonalności wymiana zamków w rozdzielniach 
na jeden klucz

4.

Cele jakościowe do realizacji w roku 2020

os. Pawlikowskiego 9
w celu poprawy bezpieczeństwa modernizacja rozdzielni 
elektrycznych

2. os. Pawlikowskiego 
w celu poprawy estetyki budynków malowanie balustrad przy 
wejściach do budynków i wsypów

3. os. Pawlikowskiego 18, 20

os. Pawlikowskiego 18 
w celu poprawy estetyki budynków zagospodarowanie terenów 
zielonych

1.


