
   

Lp Adres budynku Rodzaj robót J.m. Ilość

1. os. Staszica roboty do realizacji przez administrację

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

        mb    

m2
wg 

potrzeb

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

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

5. os. Staszica wykonanie 5-letnich przeglądów budynków bud. 3

6. ul. Wrocławska 21-31
montaż nasad typu EKON na przewodach zbiorczych i 
indywidualnych spalinowych

szt. 64

7. ul. Wrocławska 9 -19
wykonanie projektu budowy placu kontenerowego zamykanego na 
czytnik elektroniczny

szt. 1

8. ul. Wrocławska 1-7 wykonanie projektu schodów terenowych szt. 1

9. ul. Wrocławska 21- 31 wykonanie miejsc postojowych wraz z montażem stojaków na rowery m2 30

10. ul. Wrocławska 1 -7 wykonanie miejsc postojowych wraz z montażem stojaków na rowery m2 20

11. ul. Wrocławska 1 -7 montaż zabezpieczeń przed ptakami seg. 4

12. ul. Wrocławska 9-19 wymiana grzejników na przejściach komunikacyjnych szt. 84

szt. 6

rg 256

szt. 4

rg 128

kl 4

rg 288

Lp Adres budynku Rodzaj robót J.m. Ilość

1. 
ul. Wrocławska 1-7, 9-19, 
21-31

wykonanie resursu dźwigów szt. 16

Lp Adres budynku Rodzaj robót J.m. Ilość

1. ul. Wrocławska 9-19 docieplenie ściany frontowej seg. 6

Kwota przeznaczona na fundusz remontowy w roku 2020: 328 057,49

Spółdzielnia Mieszkaniowa "NOWA"
Plan remontów na rok 2020

os. Staszica  - Jastrzębie-Zdrój

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

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

13. ul. Wrocławska 21 - 31
kompleksowy remont oświetlenia we wsypach wraz z osprzętem 
oraz kompleksowy remont instalacji elektrycznej w piwnicach

Kwota przeznaczona na remont elewacji w roku 2020: 306 929,60

Kwota na remont dźwigów w roku 2020:                                   507 173,48

Kwota na malowanie klatek schodowych w roku 2020:                                   180 819,71

wg załącznika

wg potrzeb

wg potrzeb

14. ul. Wrocławska 1 - 7
kompleksowy remont oświetlenia we wsypach wraz z osprzętem 
oraz kompleksowy remont instalacji elektrycznej w piwnicach

15. ul. Wrocławska 1-7

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



Lp. Adres Rodzaj robót J.m. Ilość

szt. 1

rg 32

szt. 1

rg 32

szt. 11

rg 44

m2 200

rg 100

3. os. Staszica
w celu poprawy bezpieczeństwa wykonanie naprawy włazów na 
dach i poddasze

4. ul. Wrocławska 1-7
w celu poprawy estetyki budynku zagospodarowanie terenów 
zielonych

2. ul. Wrocławska 9
w celu poprawy bezpieczeństwa i estetyki wykonanie podbudowy 
pod placem gospodarczym (trzepak)

1. ul. Wrocławska 21
w celu poprawy bezpieczeństwa i estetyki wykonanie podbudowy 
pod placem gospodarczym (trzepak)

Cele jakościowe do realizacji w roku 2020


