
   

Lp Adres budynku Rodzaj robót J.m. Ilość

1. os. Powstańców Śl. roboty do realizacji przez administrację

2. os. Powstańców Śl. 10
wykonanie remontu ścianek działowych oraz wymiana drzwi do 
komórek lokatorskich na przejściach komunikacyjnych wraz z 
wykonaniem projektu technicznego

3. os. Powstańców Śl.
wymiana okien w mieszkaniach, na przejściach komunikacyjnych                    
i w piwnicach oraz wymiana drzwi, wymiana okuć na uchylno 
rozwieralne

4. os. Powstańców Śl. montaż nasad kominowych typu Ekon, montaż nawiewników

5. os. Powstańców Śl. wykonanie 5-letnich przeglądów budynków bud. 15

6. os. Powstańców Śl. specjalistyczna obsługa węzłów c.o. szt. 15

7. os. Powstańców Śl. specjalistyczna obsługa klap dymowych szt. 44

8. os. Powstańców Śl. 3
przegląd i konserwacja urządzeń p.poż. instalacji pionów 
nawodnionych

bud. 1

9. os. Powstańców Śl. 10 
wymiana drzwi wahadłowych wraz z powiększeniem otworów 
drzwiowych na parterach

szt. 8

10.
os. Powstańców  Śl.6 E i 5 
A

wykonanie nowej instalacji domofonowej szt. 2

11. os. Powstańców Śl. 3 D, 3 E wymiana domofonów z analogowych na cyfrowe szt. 2

12. os. Powstańców Śl. 4 A-D, wymiana domofonów z analogowych na cyfrowe szt. 4

13. os. Powstańców Śl. 7 D wymiana domofonów z analogowych na cyfrowe szt. 1

14.
os. Powstańców Śl. 10 A, 
10 C, 10 D

wymiana domofonów z analogowych na cyfrowe szt. 3

15. os. Powstańców Śl. 9 modernizacja wymienników cieplnych szt. 1

16. os. Powstańców Śl. 10 wykonanie miejsc postojowych wraz z montażem stojaków na rowery m2 20

17. os. Powstańców Śl. 6 i 8 ogrodzenie placu zabaw mb 65

18. os. Powstańców Śl. 5 wykonanie parkingu wg projektu + szlabany + monitoring m2 2400

Lp Adres budynku Rodzaj robót j.m Ilość

1. os. Powstańców Śl. 3 malowanie klatek schodowych kl. 10

Lp Adres budynku Rodzaj robót szt. Ilość

1.
os. Powstańców Śl. 13 A, B, 
C

remont dźwigów szt. 3

2.
os. Powstańców Śl. 3, 4, 7, 
10, 13

wykonanie resursu dźwigów szt. 22

Kwota przeznaczona na remont elewacji w roku 2020: 1 470 418,29

Kwota na malowanie klatek schodowych w roku 2020:                                   215 779,50

Kwota na remont dźwigów w roku 2020:                                   193 264,10

wg potrzeb

Spółdzielnia Mieszkaniowa "NOWA"
Plan remontów na rok 2020

os. Powstańców Śl. - Żory

Kwota przeznaczona na fundusz remontowy w roku 2020 891 598,44

Prace zostały 
wykonane w 2019r.

wg załącznika

wg potrzeb

Środki w wysokości 1 470 418,29 zł są przeznaczone na spłatę remontu elewacji budynku.



Lp. Adres Rodzaj robót Ilość

szt. 16

rg 64

szt. 24

rg 96

szt. 24

rg 96

m2 1160

rg 196

m2 20

rg 25

os. Powstańców Śl. 9
w celu zabezpieczenia budynku przed zalewaniem wykonanie 
konserwacji kominów

2. os. Powstańców Śl. 11
w celu zabezpieczenia budynku przed zalewaniem wykonanie 
konserwacji kominów

5.

Cele jakościowe do realizacji w roku 2020

3. os. Powstańców Śl. 12
w celu zabezpieczenia budynku przed zalewaniem wykonanie 
konserwacji kominów

4. os. Powstańców Śl. 5
w celu poprawy komfortu użytkowania zabezpieczenie budynku 
przed zalewaniem poprzez konserwację połaci dachowej i kominów

1.

os. Powstańców Śl. 17
w celu poprawy estetyki zagospodarowanie terenu zielonego przed 
budynkiem


