
   

Lp Adres budynku Rodzaj robót J.m. Ilość

1. os. Zofiówka roboty do realizacji przez administrację

2. ul. Ruchu Oporu 8-18
kompleksowy remont poszycia dachowego wraz z wymianą wpustów 
dachowych na wysokości poddasza i obróbki blacharskiej 

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

        mb    

m2
wg 

potrzeb

4. os. Zofiówka
wymiana okien w mieszkaniach, na przejściach komunikacyjnych                    
i w piwnicach oraz wymiana drzwi

5. os. Zofiówka
montaż nasad kominowych typu „Ekon”, montaż nawiewników, 
wymiana skorodowanych deflektorów

6. os. Zofiówka wykonanie 5-letnich przeglądów budynków bud. 23

7. ul. Wodeckiego 19
wykonanie nowej instalacji domofonowej wraz z czytnikiem 
zbliżeniowym

szt. 1

8. ul. Wodeckiego 1-19
wymiana istniejących kratek wentylacyjnych na   poddasza na 
zawory zwrotne z zamurowaniem co drugiej kratki

szt. 110

9. os. Zofiówka uzupełnienie asfaltów m2 50

10. ul. Malchera 6
zakup i montaż nowych urządzeń zabawowych wraz z montażem 
mat przerostowych

kpl. 1

11. ul. Malchera 6 wykonanie monitoringu placu zabaw kpl. 1

12. ul. Wodeckiego 19
wykonanie nowego placyku kontenerowego wraz wykonaniem nowej 
powierzchni z kostki betonowej oraz monitoringiem                              
(2 kamery) + projekt

kpl. 1

13.
ul. Wodeckiego 1-19, 
ul.Malchera 7-25, 27-41

modernizacja oświetlenia w piwnicy na LED szt. 145

14. ul. Ruchu Oporu 27-41 wykonanie izolacji ścian fundamentowych wokół budynków mb 240

szt. 20

r-g 100

r-g 100

r-g 80

Lp Adres budynku Rodzaj robót J.m. Ilość

1. ul. Wodeckiego 2-4 wykonanie resursu dźwigów szt. 2

Zgodnie z harmonogramem w roku 2020 nie ma konieczności remontu dźwigów

wg potrzeb

Plan remontów na rok 2020

os. Zofiówka  - Jastrzębie-Zdrój

Prace zostały 
wykonane w 2019r.

Kwota przeznaczona na fundusz remontowy w roku 2020: 476 641,63

17. os. Zofiówka
konserwacja i naprawa instalacji odgromowej na dachach po 
dociepleniu budynków

Spółdzielnia Mieszkaniowa "NOWA"

wg potrzeb

wg załącznika

15.
ul. Ruchu Oporu 27-41,              
43-45, ul. Wodeckiego 1-19

wymiana grzejników na klatkach schodowych

wg potrzeb

wg potrzeb
16. os. Zofiówka

wymiana instalacji wodnej, kanalizacyjnej, deszczowej, gazowej  
oraz c.o. w budynkach

Kwota na malowanie klatek schodowych w roku 2020:                                   104 885,84

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

Kwota na remont dźwigów w roku 2020:                                   14 849,70



Lp Adres budynku Rodzaj robót J.m. Ilość

1. ul. Ruchu Oporu 27-41
docieplenie ścian budynku bez ocieplenia balkonów z wymianą 
balustrad balkonowych i remontem posadzek

bud. 1

2. Malchera 7-25 docieplenie ściany frontowej budynku bud. 1

3. Malchera 27-41 docieplenie ściany frontowej budynku bud. 1

Lp. Adres Rodzaj robót J.m. Ilość

kl. 12

rg 88

szt. 68

rg 4

szt. 45

rg 4

Kwota przeznaczona na remont elewacji w roku 2020: 370 389,44

2. os. Zofiówka
w celu poprawy bezpieczeństwa uzupełnienienie głównych 
wyłączników prądu w oznaczenia CE

3. os. Zofiówka
w celu poprawy bezpieczeństwa uzupełnienienie głównych kurków 
gazowych w oznaczenia CE

1. os. Zofiówka
w celu poprawy estetyki nieruchomości zagospodarowanie terenów 
zielonych (ułożenie kostki granitowej i wysypanie żwirkiem)

Cele jakościowe do realizacji w roku 2020


