
   

Lp Adres budynku Rodzaj robót J.m. Ilość

1. os. Sikorskiego roboty do realizacji przez administrację

2. os. Sikorskiego 27 A-D

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

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

        mb    

m2
wg 

potrzeb

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

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

6. os. Sikorskiego wykonanie 5-letnich przeglądów budynków bud. 16

7. os. Sikorskiego specjalistyczna obsługa węzłów c.o szt. 12

8. os. Sikorskiego specjalistyczna obsługa klap dymowych szt. 21

9. os. Sikorskiego 25A-C
przegląd i konserwacja urządzeń p.poż. Instalacji pionów 
nawodnionych

bud. 1

10. os. Sikorskiego uzupełnienie asfaltów m2 100

11. os. Sikorskiego 35 A-F wymiana włazów na poddasza szt. 3

12. os. Sikorskiego 32A A-D
montaż czytników zbliżeniowych wraz z  wymianą kaset 
domofonowych na cyfrowe

kl. 4

13. os. Sikorskiego 20
wykonanie  placu kontenerowego zamykanego na czytniki 
elektroniczne + projekt + monitoring m2 30

14. os. Sikorskiego 26A-E
wymiana daszków z poliwęglanu nad wiatrołapami wraz z obróbką 
blacharską

szt. 5

15. os.Sikorskiego 21 remont wymienników ciepła szt. 1

16. os. Sikorskiego 33 A-F
wymiana kaset domofonowych analogowych na  cyfrowe z 
montażem płytki pod nową kasetą

kl. 6

17. os. Sikorskiego 34 A-D
wymiana kaset domofonowych analogowych na  cyfrowe z 
montażem płytki pod nową kasetą

kl. 4

18. os. Sikorskiego 23 C-B wykonanie placu - parkingu na rowery + montaż uchwytów m2 9

19. os. Sikorskiego 23 wykonanie nowej powierzchni bezpiecznej na placu zabaw m2 160

20. os. Sikorskiego 30 wykonanie miejsc parkingowych szt. 9

21. os. Sikorskiego 24 A-C

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

m2 1068

Lp. Adres budynku Rodzaj robót J.m. Ilość

1. os. Sikorskiego 21 A-H malowanie klatek schodowych kl. 8

2. os. Sikorskiego 23A-D malowanie klatek schodowych kl. 4

3. os. Sikorskiego 34 A-D malowanie klatek schodowych kl. 4

4. os. Sikorskiego 33 A-F malowanie klatek schodowych kl. 6

Spółdzielnia Mieszkaniowa "NOWA"
Plan remontów na rok 2020

os. Sikorskiego  - Żory

Prace zostały 
wykonane w 2019r.

Kwota na malowanie klatek schodowych w roku 2020:                                   194 297,36

Kwota przeznaczona na fundusz remontowy w roku 2020: 638 738,71

wg załącznika

wg potrzeb

wg potrzeb



Lp. Adres budynku Rodzaj robót J.m. Ilość

1. os. Sikorskiego 26 D remont dźwigu szt. 1

2.
os. Sikorskiego 24, 25, 26, 
27

wykonanie resursu dźwigów szt. 15

Lp. Adres budynku Rodzaj robót J.m. Ilość

1. os. Sikorskiego 20 wymiana balustrad i posadzek bud. 1

Lp. Adres Rodzaj robót J.m. Ilość

szt. 260

rg 364

bud. 10

rg 80

bud. 2

rg 32

31 669,92

Kwota przeznaczona na remont elewacji w roku 2020:

Kwota na remont dźwigów w roku 2020:                                   

952 642,56

os.Sikorskiego 26, 27
w celu poprawy estetyki budynku montaż zabezpieczeń na okna 
(spirale na ptaki)

1.
w celu uzyskania oszczędności remont oświetlenia (lampy LED z 
czujnikiem ruchu), piony i wejścia

os. Sikorskiego 29A-F, 32A-
D, 32A A-D, 33A-F, 35A-F

Cele jakościowe do realizacji w roku 2020

2. os.Sikorskiego
w celu poprawy estetyki budynku malowanie metalowych elementów 
przy wejściach do budynków

3.


