
Lp Adres budynku Rodzaj robót J.m. Ilość

1. os. Staszica
roboty do realizacji przez administrację 
(poz. 1-3)

2. os. Staszica uszczelnianie złącz międzypłytowych
         mb    

m2
wg 

potrzeb

3. os. Staszica

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

4. os. Staszica
montaŜ nasad kominowych typu „Ekon”, 
montaŜ nawiewników

5. ul. Wrocławska 1-7 ocieplenie stropów parterów kl. 4

6. ul. Wrocławska 1-7 kafelkowanie wejść kl. 4

szt. 16

wg załącznika

wg potrzeb

wg potrzeb

201 538,92

7. ul. Wrocławska 1-7
remont przycisków dzwonkowych do 

Spółdzielnia Mieszkaniowa "NOWA"
Plan remontów na rok 2017
os. Staszica  - Jastrz ębie-Zdrój
Kwota przeznaczona na fundusz remontowy w roku 2017 :

rg 16

szt. 21

rg 84

9. ul. Wrocławska 1-7

wykonanie remontu ścianek działowych 
oraz wymiana drzwi do komórek 
lokatorskich na przejściach 
komunikacyjnych wraz z wykonaniem 
projektu technicznego

seg. 4

Lp Adres budynku Rodzaj robót J.m. Ilość

1. ul. Wrocławska 1-7 malowanie klatek schodowych kl. 8

os. Staszica
montaŜ lamp LED w pomieszczeniach 
węzłów c.o. oraz przyłączy wody

8.

Kwota przeznaczona na remont elewacji w roku 2017: 4 63 111,35

147 759,20

Kwota na malowanie klatek schodowych w roku 2017:                                   127 914,56

Kwota na remont d źwigów w roku 2017:                                   

7. ul. Wrocławska 1-7
remont przycisków dzwonkowych do 
mieszkań

Zgodnie z harmonogramem w roku 2017 nie ma potrzeby remontu dźwigów.

Środki w wysokości 463 111,35 zł są przeznaczone na spłatę remontu elewacji budynków.



Lp Adres budynku Rodzaj robót J.m. Ilość

1. os. Staszica
roboty do realizacji przez administrację 
(poz. 4-5)

2. ul. Wrocławska 1-7
remont istniejącego chodnika i schodów 
terenowych

szt. 1

Lp. Adres Rodzaj robót J.m. Ilość

szt. 12

rg 96

szt. 8

rg 64

szt. 2

rg 8
3. ul. Wrocławska 3, 7

w celu poprawy komfortu cieplengo 
przełoŜenie drzwi wahadłowych

w celu poprawy bezpieczeństwa remont 
wyłazów na dachy

ul. Wrocławska 1-7

1. ul. Wrocławska 1-7
w celu poprawy bezpieczeństwa remont 
wyłazów na poddasza

2.

wg załącznika

Dodatkowe środki z Uchwały nr 7 Walnego Zgromadzenia z 
dnia 09.06.2016r. oraz pozostałe przychody:

102 894,00

Roboty do realizacji przez ADM-1 w 2017r.

rg 8

szt. 10

rg 24

szt. 8

rg 32

w celu poprawy estetyki i 
bezpieczeństwa wymiana uszkodzonych 
donic gazobetonowych

4. ul. Wrocławska 9-19

5. os. Staszica

w celu poprawy bezpieczeństwa 
wykonanie prawidłowych oznaczeń 
miejsc postojowych dla pojazdów osób 
niepełnosprawnych



Lp Adres budynku Rodzaj robót J.m. Ilość

1. os. Barbary
roboty do realizacji przez administrację 
(poz. 1-5)

2. os. Barbary uszczelnianie złącz międzypłytowych
         mb    

m2
wg 

potrzeb

3. os. Barbary
wymiana okien w mieszkaniach, na 
przejściach komunikacyjnych                    
i w piwnicach oraz wymiana drzwi

4. os. Barbary
montaŜ nasad kominowych typu „Ekon”, 
montaŜ nawiewników

5. ul. Turystyczna 6-8 kafelkowanie wejść kl. 2

6.
ul. Szkolna 22-40, 42-60, ul. 
Jasna 1-19,122-140

kafelkowanie wejść kl. 40

7.
ul. Szkolna 22-40, 42-60, ul. 
Jasna 1-19,122-140

ocieplenie stropów parterów kl. 40

wg załącznika

wg potrzeb

wg potrzeb

izolacja ścian fundamentowych piwnic 

Spółdzielnia Mieszkaniowa "NOWA"
Plan remontów na rok 2017
os. Barbary  - Jastrz ębie-Zdrój
Kwota przeznaczona na fundusz remontowy w roku 2017 : 1 549 346,40

mb 86

m2 88

9. ul. Turystyczna 5-7

kompleksowy remont poszycia 
dachowego wraz z remontem kominów i 
wymianą wpustów deszczowych oraz 
uzupełnieniem daszków nad wlotem 
kominowym

m2 712

10. ul. Turystyczna 10-12

kompleksowy remont poszycia 
dachowego wraz z remontem kominów i 
wymianą wpustów deszczowych oraz 
uzupełnieniem daszków nad wlotem 
kominowym

m2 712

11. ul. Turystyczna 14-16

kompleksowy remont poszycia 
dachowego wraz z remontem kominów i 
wymianą wpustów deszczowych oraz 
uzupełnieniem daszków nad wlotem 
kominowym

m2 712

8. ul. Turystyczna 18-20

izolacja ścian fundamentowych piwnic 
wraz z odwodnieniem wsypów, 
zabudowa zaworów zwrotnych oraz 
wykonanie wylewek w pom. wsypowych. 
Wykonanie podejścia kanalizacji 
deszczowej 2x3 mb



12. ul. Turystyczna 18-20

kompleksowy remont poszycia 
dachowego wraz z remontem kominów i 
wymianą wpustów deszczowych oraz 
uzupełnieniem daszków nad wlotem 
kominowym

m2 712

13. ul. Turystyczna 22-24

kompleksowy remont poszycia 
dachowego wraz z remontem kominów i 
wymianą wpustów deszczowych oraz 
uzupełnieniem daszków nad wlotem 
kominowym

m2 712

14. ul. Turystyczna 14, 20, 35
montaŜ dźwigu inwalidzkiego (wraz z 
likwidacją starych podjazdów)

szt. 3

15. os. Barbary wymiana podsufitek w kabinach dźwigów szt. 10

16.
ul. Szkolna 22-40, 42-60, ul. 
Jasna 1-19,122-140

wymiana okładzin na stopniach 
schodowych

szt. 185

seg. 6

rg 210

kl. 10

rg 80

remont oświetlenia (lampy LED z 

17. ul. Turystyczna 63-73

remont oświetlenia (lampy LED z 
czujnikiem ruchu), piony, przejścia 
komunikacyjne, daszki nad wejściem do 
klatki, piwnice

18. ul. Szkolna 42-60
remont oświetlenia (lampy LED z 
czujnikiem ruchu), piony, daszki nad 
wejściem do klatki, piwnice

kl. 10

rg 80

kl. 10

rg 80

kl. 10

rg 80

kl. 10

rg 80

kl. 30

rg 240

szt. 80

rg 52

szt. 8

rg 5
25. ul. Turystyczna 6-8

remont przycisków dzwonkowych do 
mieszkań

23.
ul. Szkolna 42-60,                   
ul. Jasna 1-19, ul. Jasna 
122-140

wymiana grzejników na parterach

24.
ul. Szkolna 22-40, 42-60,                   
ul. Jasna 1-19, ul. Jasna 
122-140

remont przycisków dzwonkowych do 
mieszkań

21. ul. Jasna 102-120
remont oświetlenia (lampy LED z 
czujnikiem ruchu), piony, daszki nad 
wejściem do klatki, piwnice

22. ul. Jasna 122-140
remont oświetlenia (lampy LED z 
czujnikiem ruchu), piony, daszki nad 
wejściem do klatki, piwnice

19. ul. Szkolna 62-80
remont oświetlenia (lampy LED z 
czujnikiem ruchu), piony, daszki nad 
wejściem do klatki, piwnice

20. ul. Jasna 1-19
remont oświetlenia (lampy LED z 
czujnikiem ruchu), piony, daszki nad 
wejściem do klatki, piwnice



bud. 4

rg 120

27. ul. Turystyczna 6-8

wykonanie remontu ścianek działowych 
oraz wymiana drzwi do komórek 
lokatorskich na przejściach 
komunikacyjnych wraz z wykonaniem 
projektu technicznego

seg. 2

28.
ul. Szkolna 22-40, 42-60, ul. 
Jasna 1-19,122-140

wykonanie instalacji czytnika klucza 
zbliŜeniowego

szt. 40

29. ul. Turystyczna 6,8 30-32 wykonanie osłon przeciwwiatrowych szt. 8

30. ul. Turystyczna 10-12 budowa parkingu zgodnie z projektem m2 820

Lp Adres budynku Rodzaj robót J.m. Ilość

1. ul. Turystyczna 6-8 malowanie klatek schodowych kl. 4

2. ul. Szkolna 22-40 malowanie klatek schodowych kl. 10

3. ul. Szkolna 42-60 malowanie klatek schodowych kl. 10

Kwota na malowanie klatek schodowych w roku 2017:                                   305 186,54

26.
ul. Turystyczna 5-7,10-12,14-
16,18-20

wymiana odcinków instalacji deszczowej 
i sanitarnej

3. ul. Szkolna 42-60 malowanie klatek schodowych kl. 10

4. ul. Jasna 1-19 malowanie klatek schodowych kl. 10

5. ul. Jasna 122-140 malowanie klatek schodowych kl. 10

Lp Adres budynku Rodzaj robót J.m. Ilość

1.
ul. Turystyczna 10, 22,  24, 
65

remont dźwigu szt. 4

Lp Adres budynku Rodzaj robót J.m. Ilość

1. ul. Turystyczna 10-12
docieplenie ściany frontowej i wnęk 
międzyloggiowych

seg. 2

2. ul. Turystyczna 18-20
docieplenie ściany frontowej i wnęk 
międzyloggiowych

seg. 2

3. ul. Turystyczna 25-35
docieplenie ściany frontowej i wnęk 
międzyloggiowych

seg. 6

Kwota na remont d źwigów w roku 2017:                                   461 636,57

Kwota przeznaczona na remont elewacji w roku 2017: 1  633 384,18



Lp Adres budynku Rodzaj robót J.m. Ilość

1. os. Barbary
roboty do realizacji przez administrację 
(poz. 6-11)

2. os. Barbary uzupełnianie asfaltów m2 150

m2 26

m2 77

4. ul. Szkolna 40 remont schodów terenowych m2 12

5. ul. Szkolna 60 
remont schodów terenowych wraz z 
balustradami + zjazd na wózki m2 30

m2 160

mb 42

m2 90

7. ul. Turystyczna 25-35
doposaŜenie placu zabaw poprzez 
montaŜ zestawu zabawowego wraz z 
nawierzchnią bezpieczną 

szt. 1

wykonanie nawierzchni bezpiecznej na 

remont schodów terenowych wraz z 
chodnikiem

wg załącznika

6. ul. Jasna 1-3 zagospodarowanie skweru

3. ul. Szkolna 22-40, 60

Dodatkowe środki z Uchwały nr 7 Walnego Zgromadzenia z 
dnia 09.06.2016r. oraz pozostałe przychody:

423 574,15

8. ul. Turystyczna 10-12
wykonanie nawierzchni bezpiecznej na 
placu zabaw m2 24

9. ul. Turystyczna 18-20
rozbiórka schodów terenowych (schody 
lane z betonu) m2 8

m2 400

m2 20

m2 36

m2 16

12. ul. Turystyczna 22-24; 26-28 wykonanie projektu budowy parkingu kpl. 1

10. ul. Jasna 1-19
remont chodnika z kostki betonowej 
wraz z remontem podestów przy 
drzwiach wejściowych

11. ul. Turystyczna 37-39
budowa placu kontenerowego wraz z 
projektem 



Lp. Adres budynku Rodzaj robót J.m. Ilość

seg. 2

rg 43

seg. 2

rg 43

rg 40

rg 80

rg 24
5. os. Barbary

w celu poprawy estetyki budynku 
likwidycja graffiti na szczytach budynków

wg potrzeb

3. os. Barbary
w celu poprawy estetyki budynku 
naprawa i uzupełnienie brakujących 
płytek wokół drzwi windowych

wg potrzeb

4. os. Barbary
w celu poprawy estetyki oraz 
bezpieczeństwa montaŜ drzwi do 
węzłów, suszarni, rowerowni

wg potrzeb

1. ul. Turystyczna 22-24

w celu poprawy estetyki i 
bezpieczeństwa mieszkańców 
wykonanie obudowy otworów 
drzwiowych na przejściach  
komunikacyjnych 

2. ul. Turystyczna 30-32

w celu poprawy estetyki i 
bezpieczeństwa mieszkańców 
wykonanie obudowy otworów 
drzwiowych na przejściach  
komunikacyjnych 

Roboty do realizacji przez ADM-2 w 2017r.

rg 24

m2 840

rg 64

m2 560

rg 50

szt. 33

rg 48

szt. 32

rg 48

szt. 30

rg 48

rg 40

w celu zabezpieczenia ogrodzenia 
placów zabaw przed dewastacjami - 
montaŜ elementów betonowych pod 
przęsłami ogrodzenia

wg potrzeb

10. ul. Szkolna 62

w celu zabezpieczenia ogrodzenia 
placów zabaw przed dewastacjami - 
montaŜ elementów betonowych pod 
przęsłami ogrodzenia

11. os. Barbary

7. ul. Turystyczna 10-12,18-20
w celu poprawy estetyki budynków 
zagospodarowanie terenów zielonych 

8. ul. Turystyczna 25-35

w celu zabezpieczenia ogrodzenia 
placów zabaw przed dewastacjami - 
montaŜ elementów betonowych pod 
przęsłami ogrodzenia

w celu poprawy estetyki i 
bezpieczeństwa mieszkańców 
odnowienie kopert dla osób 
niepełnosprawnych

9. ul. Turystyczna 73

likwidycja graffiti na szczytach budynków

6. ul. Turystyczna 25-35
w celu poprawy estetyki budynków 
zagospodarowanie terenów zielonych 



Lp Adres budynku Rodzaj robót J.m. Ilość

1. os. Zofiówka
roboty do realizacji przez administrację 
(poz. 1-4)

2. os. Zofiówka uszczelnianie złącz międzypłytowych
         mb    

m2
wg 

potrzeb

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

4. os. Zofiówka
montaŜ nasad kominowych typu „Ekon”, 
montaŜ nawiewników

5. ul. Ruchu Oporu 1-11 kafelkowanie wiatrołapów szt. 6

6. ul. Ruchu Oporu 1-11

kompleksowy remont poszycia 
dachowego wraz z wymianą wpustów 
deszczowych na wys. poddasza i 
obróbką blacharską z ułoŜeniem płyty 
OSB

m2 900

wg potrzeb

wg załącznika

Spółdzielnia Mieszkaniowa "NOWA"
Plan remontów na rok 2017
os. Zofiówka - Jastrz ębie-Zdrój
Kwota przeznaczona na fundusz remontowy w roku 2017 : 465 177,45

wg potrzeb

OSB

7. ul. Wodeckiego 2-4 wymiana włazów na poddasze  szt. 6

8. ul. Malchera 1-5 wymiana rynien na ocynk mb 82

9. ul. Malchera 1
wymiana domofonu analogowego na 
cyfrowy z czytnikiem zbliŜeniowym

szt. 1

10. ul. Malchera 5
wymiana domofonu analogowego na 
cyfrowy z czytnikiem zbliŜeniowym

szt. 1

11. ul. Wodeckiego 1
wymiana domofonu analogowego na 
cyfrowy z czytnikiem zbliŜeniowym

szt. 1

12. ul. Wodeckiego 7
wymiana domofonu analogowego na 
cyfrowy z czytnikiem zbliŜeniowym

szt. 1

13. ul. Ruchu Oporu 1-11 wymiana skorodowanych deflektorów szt. 17

14. ul. Ruchu Oporu 1-11 wymiana włazów dachowych szt. 5

15. ul. Ruchu Oporu 21-23

kompleksowy remont poszycia 
dachowego wraz z wymianą wpustów 
deszczowych na wys. poddasza i 
obróbką blacharską z ułoŜeniem płyty 
OSB

m2 300

16. ul. Ruchu Oporu  43-45

kompleksowy remont poszycia 
dachowego wraz z wymianą wpustów 
deszczowych na wys. poddasza i 
obróbką blacharską z ułoŜeniem płyty 

m2 300

OSB



kl. 6

rg 80

kl. 4

rg 56

kl. 2

rg 12

kl. 2

rg 12

szt. 10

rg 80

szt. 1modernizacja rozdzielni elektrycznej z 

21.

ul. Ruchu Oporu 43-45

ul. Malchera 27-41
modernizacja rozdzielni elektrycznej z 
wymianą bezpieczników na typ „S”

19.

modernizacja instalacji elektrycznej 
(wymiana bezpieczników na typ "S") + 
wymiana oświetlenia na LED + 
ograniczniki mocy na obwód piwniczny 
oraz wymiana RBK na 63 A

20.

18. ul. Ruchu Oporu 13-19

modernizacja instalacji elektrycznej 
(wymiana bezpieczników na typ "S") + 
wymiana oświetlenia na LED + 
ograniczniki mocy na obwód piwniczny 
oraz wymiana RBK na 63 A

modernizacja instalacji elektrycznej 
(wymiana bezpieczników na typ "S") + 
wymiana oświetlenia na LED+ 
ograniczniki mocy na obwód piwniczny 
oraz wymiana RBK na 63 A

ul. Ruchu Oporu 21-23

modernizacja instalacji elektrycznej 
(wymiana bezpieczników na typ "S") + 
wymiana oświetlenia na LED + 
ograniczniki mocy na obwód piwniczny 
oraz wymiana RBK na 63 A

17. ul. Ruchu Oporu 1-11

szt. 1

rg 8

szt. 1

rg 8

szt. 2

rg 16

szt 5

rg 160

rg 16

27. ul. Wodeckiego 2-4

kompleksowy remont poszycia 
dachowego wraz z wymianą wpustów 
deszczowych na wys. poddasza, obróbki 
blacharskiej z ułoŜeniem płyty OSB oraz 
remontem kominów, likwidacja zbędnych 
elementów po antenach

m2 700

22. ul. Malchera 6
modernizacja rozdzielni elektrycznej z 
wymianą bezpieczników na typ „S”

ul. Wodeckiego 1-19
wymiana pionów instalacji kanalizacji 
sanitarnej w budynku

25.

ul. Malchera 8
modernizacja rozdzielni elektrycznej z 
wymianą bezpieczników na typ „S”

24. ul. Malchera 1-5
modernizacja rozdzielni elektrycznej z 
wymianą bezpieczników na typ „S”

26. os. Zofiówka
w celu poprawy bezpieczeństwa 
wymiana uszkodzonych płytek

wg potrzeb

23.



Lp Adres budynku Rodzaj robót J.m. Ilość

1. ul. Ruchu Oporu 1-3 malowanie klatek schodowych kl. 2

2. ul. Ruchu Oporu 5-7 malowanie klatek schodowych kl. 2

3. ul. Ruchu Oporu 9-11 malowanie klatek schodowych kl. 2

4. ul. Ruchu Oporu 21-23 malowanie klatek schodowych kl. 2

Lp Adres budynku Rodzaj robót J.m. Ilość

1. ul. Ruchu Oporu 1-11
ocieplenie ścian budynku bez ocieplenia 
balkonów z wymianą balustrad bud. 1

Zgodnie z harmonogramem w roku 2017 nie ma potrzeby remontu dźwigów.

Kwota przeznaczona na remont elewacji w roku 2017: 2 78 719,39

Kwota na remont d źwigów w roku 2017:                                   18 314,63

Kwota na malowanie klatek schodowych w roku 2017:                                   114 107,33

1. ul. Ruchu Oporu 1-11 balkonów z wymianą balustrad 
balkonowych i remontem posadzek

bud. 1

Lp Adres budynku Rodzaj robót J.m. Ilość

1. os. Zofiówka
roboty do realizacji przez administrację 
(poz. 5-7)

2.
ul. Malchera 7-25 tył 
budynku

remont parkingu wraz z odwodnieniem 
wg projektu technicznego m2 1500

3. os. Zofiówka uzupełnianie asfaltów m2 50

4. ul. Malchera 6
ogrodzenie placu zabaw z bramką 
wejściową oraz łamanym słupkiem

mb 70

wg załącznika

Dodatkowe środki z Uchwały nr 7 Walnego Zgromadzenia z 
dnia 09.06.2016r. oraz pozostałe przychody:

117 548,89



Lp. Adres budynku Rodzaj robót J.m. Ilość

szt 5

rg 24

szt. 10

rg 100

szt. 18

rg 180

kpl. 1

rg 224

mb 90

rg 100

mb 150

5. ul. Ruchu Oporu – rynek

w celu poprawy estetyki nieruchomości 

4. ul. Wodeckiego 2-4

w celu poprawy bezpieczeństwa remont 
posadzki  do wsypu hydroforni, 
wykonanie nowych drzwi (dziury), 
nowego odpływu deszczówki i nowej 
balustrady
w celu poprawy estetyki 
zagospodarowanie terenu zielonego 
(ułoŜenie kostki granitowej+ wysypanie 
Ŝwirkiem)

2. ul. Wodeckiego 2-4
w celu poprawy bezpieczeństwa 
wykonanie nowych siatek 
bezpieczeństwa

3. ul. Malchera
w celu poprawy bezpieczeństwa 
wykonanie nowych siatek 
bezpieczeństwa

1. ul. Ruchu Oporu
w celu poprawy bezpieczeństwa 
wykonanie dodatkowych zabezpieczeń 
wejść na dach

Roboty do realizacji przez ADM-3 w 2017r.

mb 150

rg 120

rg 48

w celu poprawy bezpieczeństwa 
odnowienie kopert poziomych na jezdni 
oraz odmalowanie poziomych stanowisk 
dla osób niepełnosprawnych

w celu poprawy estetyki nieruchomości 
zagospodarowanie terenów zielonych 
(ułoŜenie kostki granitowej)

wg potrzeb

6. os. Zofiówka

7. os. Zofiówka



Lp Adres budynku Rodzaj robót J.m. Ilość

1. os. Gwarków
roboty do realizacji przez administrację 
(poz.1-3)

2.
ul. Wielkopolska 4, 23, 55, 
63, 67

remont dźwigu szt. 5

3. os. Gwarków uszczelnianie złącz międzypłytowych
         mb    

m2
wg 

potrzeb

4. os. Gwarków

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

5. os. Gwarków
montaŜ nasad kominowych typu „Ekon”, 
montaŜ nawiewników

6. ul. Wielkopolska 17-31
montaŜ nasad „Ekon" na przewodach 
zbiorczych spalinowych

szt. 19

7. ul. Wielkopolska 35-49
montaŜ nasad „Ekon" na przewodach 
zbiorczych spalinowych

szt. 26

ul. Beskidzka 35-49,                               

wg potrzeb

wg potrzeb

Spółdzielnia Mieszkaniowa "NOWA"
Plan remontów na rok 2017
os. Gwarków  - Jastrz ębie-Zdrój
Kwota przeznaczona na fundusz remontowy w roku 2017 :      1 482 507,11    

wg załącznika

8.
ul. Beskidzka 35-49,                               
ul. Małopolska 41-59

kafelkowanie wejść kl. 18

9.
ul. Beskidzka 35-49,                               
ul. Małopolska 41-59

ocieplenie stropów parterów kl. 17

10.
ul. Beskidzka 2-16, 19-33, 3-
17, 18-32

wymiana okładzin lastrykowych na 
stopniach schodowych(piony klatek + 
schody do piwnic)

szt. 251

11.
ul. Beskidzka 35-47,                       
ul. Małopolska 21-39,                       
41-59, 61-79

wymiana okładzin lastrykowych na 
stopniach schodowych(piony klatek + 
schody do piwnic)

szt. 252

12. ul. Wielkopolska
wymiana okładzin lastrykowych na 
stopniach schodowych(piony klatek + 
schody do piwnic)

szt. 60

13.
ul. Wielkopolska 2-16,              
1-15, 17-31 

ułoŜenie płytek na półpiętrach do piwnic 
(obecnie betonowe)

szt./m2 96

14. ul. Wielkopolska 2-16
izolacja ściany fundamentowej od strony 
frontowej i szczyt budynku                    

bud. 1

15. ul. Wielkopolska 39
kompleksowy remont podjazdu dla 
inwalidy - montaŜ dźwigu dla inwalidy

szt . 1

16.
ul. Wielkoposka 1-15,    17-
31,35-49,53-67

wykonanie zamknięć wiat 
kontenerowych na elektroniczne czytniki 
wraz z zakupem dla kaŜdego mieszkania 
oraz montaŜ nowych skrzydeł 
drzwiowych

bud. 4



szt. 1

rg 16

szt. 1

rg 16

szt. 6

rg 96

szt. 30

rg 720

szt. 16

rg 384

szt. 72

rg 40

23. ul. Wielkopolska 17-31

remont schodów terenowych wraz z 
wykonaniem projektu technicznego oraz 
wykonanie nowych poręczy przy 
schodach terenowych (w stronę 
Góralskiej Chaty)

szt. 9

18. ul. Małopolska 73

wykonanie i montaŜ nowych drzwi do 
suszarni 

wymiana drzwi do suszarni

19. ul. Wielkopolska 53-67

21. ul. Beskidzka 3-17, 19-33

ul. Beskidzka 21 wymiana drzwi do rowerowni

wymiana poziomów instalacji kanalizacji 
deszczowej i sanitarnej w piwnicy na 
PCV

20.

17.

ul. Małopolska 41-59,                       
81-99, 101-119

wymiana poziomów instalacji kanalizacji 
deszczowej i sanitarnej w piwnicy na 
PCV

22. os. Gwarków
montaŜ lamp LED w pomieszczeniach 
węzłów c.o. oraz przyłaczy wody

Góralskiej Chaty)

24.
ul. Beskidzka 2-16,19-33, 3-
17

budowa parkingu zgodnie z wykonanym 
projektem

szt . 1

Lp Adres budynku Rodzaj robót J.m. Ilość

1. ul. Beskidzka 35-49 malowanie klatek schodowych kl. 8

2. ul. Małopolska 41-59 malowanie klatek schodowych kl. 10

Lp Adres budynku Rodzaj robót J.m. Ilość

1. ul. Wielkopolska 14, 35, 45 remont dźwigu szt. 3

Kwota na malowanie klatek schodowych w roku 2017:                                           105 550,92    

Kwota na remont d źwigów w roku 2017:                                           369 161,36    



Lp Adres budynku Rodzaj robót J.m. Ilość

1. ul. Małopolska 21-39 docieplenie ściany frontowej kl. 10

2. ul. Małopolska 61-79 docieplenie ściany frontowej kl. 10

3. ul. Beskidzka 3-17 docieplenie ściany frontowej kl. 8

4. ul. Beskidzka 35-49 docieplenie ściany frontowej kl. 8

5. ul. Wielkopolska 2-16
docieplenie ściany frontowej i wnęk 
międzyloggiowych

kl. 8

Lp Adres budynku Rodzaj robót J.m. Ilość

1. os. Gwarków
roboty do realizacji przez administrację 
(poz. 4-12)

2. os. Gwarków uzupełnianie asfaltów m2 100

wg załącznika

Kwota przeznaczona na remont elewacji w roku 2017:      1 343 851,77    

Dodatkowe środki z Uchwały nr 7 Walnego Zgromadzenia z 
dnia 09.06.2016r. oraz pozostałe przychody:

        435 509,78    

3. ul. Wielkopolska 65-67
likwidacja wysepek na parkingu i 
wykonanie miejsc parkingowych m2 16

4. ul. Małopolska 55 remont schodów terenowych szt. 1

5. ul. Wielkopolska 67 remont chodnika m2 50,4

6. ul. Małopolska 101-119 doposaŜenie placów zabaw kpl. 1

7.
ul. Wielkopolska 2-16, 35-49 
(jar)

wykonanie nawierzchni bezpiecznej pod 
stół do tenisa stołowego

szt. 2

8. os. Gwarków
wykonanie projektów i oznaczenia dróg i 
parkingów oraz wykonanie tych 
oznaczeń

9.
ul. Małopolska 81-99, 101-
119, 21-39, 41-59,                     
ul. Beskidzka 33

wykonanie ogrodzenia placów 
kontenerowych

mb 100

10. ul. Małopolska 41-59
budowa nowego placu kontenerowego 
wraz z ogrodzeniem m2 56

11. ul. Małopolska 61-79
budowa podłoŜa pod kontenery do 
selektywnego segregowania odpadów m2 18

12. ul. Wielkopolska 17-31 kompleksowy remont chodnika m2 505

wg potrzeb



Lp. Adres Rodzaj robót J.m. Ilość

szt. 4

rg 112

szt. 3

rg 30

szt. 24

rg 240

         mb    

m2 90

rg 130

szt. 3

rg 16

Roboty do realizacji przez ADM-1 w 2017r.

3.
ul. Beskidzka 3-17, 2-16, 18-
32

w celu poprawy komfortu cieplnego 
wymiana grzejników wraz z podejściem 
w suszarniach

1. ul. Beskidzka 35
w celu poprawy bezpieczeństwa 
wykonanie balustrady przy schodach 
terenowych

2. os. Gwarków

w celu poprawy bezpieczeństwa i 
komfortu eksploatacji montaŜ nowych 
wkładek w drzwiach  wejściowych wraz z 
dorobieniem kluczy dla lokatorów

5. os. Gwarków
w celu poprawy estetyki osiedla remont i 
malowanie stołów do gry w ping-ponga

4. ul. Beskidzka 19-33

w celu poprawy bezpieczeństwa i 
estetyki remont istniejącego chodnika 
(skuwanie asfaltu, zagęszczenie 
podłoŜa, ułoŜenie nowej kostki brukowej 
i obrzeŜy)

m2 54

rg 120

m2 60

rg 70

m2 60

rg 70

m2 50

rg 60

m2 80

rg 90

szt. 40

rg 60

szt . 35

rg 140

ul. Beskidzka 19-33
w celu poprawy estetyki budynku 
zaaranŜowanie ogródków przy wejściach 
do klatek schodowych

6. ul. Małopolska 41-59
w celu poprawy komfortu zamieszkania 
zagospodarowanie terenu na szczycie 
budynku

7. ul. Małopolska 41-59
w celu poprawy estetyki budynku 
zaaranŜowanie ogródków przy wejściach 
do klatek schodowych

11. os. Gwarków
w celu poprawy bezpieczeństwa 
likwidacja nieprawidłowych oznaczeń 
poziomych na parkingach (koperty)

8. ul. Małopolska 81-99
w celu poprawy estetyki budynku 
zaaranŜowanie ogródków przy wejściach 
do klatek schodowych

9.

12. os. Gwarków

w celu poprawy bezpieczeństwa 
wykonanie prawidłowych oznaczeń 
miejsc postojowych dla pojazdów osób 
niepełnosprawnych

10. ul. Wielkopolska 17-31
w celu poprawy estetyki budynku 
zaaranŜowanie ogródków przy wejściach 
do klatek schodowych



Lp Adres budynku Rodzaj robót J.m. Ilość

1. ul. Katowicka 1-3

kompleksowy remont poszycia 
dachowego wraz z remontem kominów i 
wymianą wpustów deszczowych oraz 
uzupełnieniem daszków nad wlotem 
kominowym

m2 712

2. ul. Katowicka 1-3
wymiana okien w mieszkaniach, na 
przejściach komunikacyjnych                    
i w piwnicach oraz wymiana drzwi

3. ul. Katowicka 1-3
montaŜ nasad kominowych typu „Ekon”, 
montaŜ nawiewników

szt. 36

szt. 4

szt. 50

Lp Adres budynku Rodzaj robót J.m. Ilość

1. ul. Katowicka 1-3
roboty do realizacji przez administrację 
(poz. 1-2)

wg załącznika

Dodatkowe środki z Uchwały nr 7 Walnego Zgromadzenia z 
dnia 09.06.2016r. oraz pozostałe przychody:

44 835,57

105 050,56

Kwota na remont d źwigów w roku 2017:                                   18 442,28

Kwota przeznaczona na remont elewacji w roku 2017:

Zgodnie z harmonogramem w roku 2017 nie ma potrzeby malowania budynków.

Kwota na malowanie klatek schodowych w roku 2017:                                   38 630,50

wg potrzeb

wg potrzeb

4. ul. Katowicka 1-3
wymiana okładzin na stopnicach 
schodów piwnicznych i klatek

Spółdzielnia Mieszkaniowa "NOWA"
Plan remontów na rok 2017

Zgodnie z harmonogramem w roku 2017 nie ma potrzeby remontu dźwigów.

Środki w wysokości 105 050,56 zł są przeznaczone na spłatę remontu elewacji budynku.

os. Morcinka  - Jastrz ębie-Zdrój
Kwota przeznaczona na fundusz remontowy w roku 2017 : 55 568,51



Lp. Adres budynku Rodzaj robót J.m. Ilość

szt. 1

rg 80

mb 7

rg 80

1. ul. Katowicka 1-3
w celu poprawy estetyki odnowienie 
placu kontenerowego

2. ul. Katowicka 1-3

w celu poprawy bezpieczeństwa i 
estetyki terenu wokół budynku 
zabezpieczenie skarpy poprzez ułoŜenie 
płyt aŜurowych 

Roboty do realizacji przez ADM-2 w 2017r.



Lp Adres budynku Rodzaj robót J.m. Ilość

1. os. 1000-Lecia
roboty do realizacji przez administrację 
(poz. 1-2)

2. os. 1000-Lecia uszczelnianie złącz międzypłytowych
         mb    

m2
wg 

potrzeb

3. os. 1000-Lecia
wymiana okien w mieszkaniach, na 
przejściach komunikacyjnych                    
i w piwnicach oraz wymiana drzwi

4. os. 1000-Lecia
montaŜ nasad kominowych typu „Ekon”, 
montaŜ nawiewników

5. os. 1000-lecia 15 A
montaŜ instalacji domofonowej z 
centralką, domofonem oraz czytnikiem 
zbliŜeniowym

kpl. 1

6. os. 1000-lecia 1, 11 kafelkowanie wejść kl. 8

7. os. 1000-lecia 15 A+B
wykonanie i montaŜ instalacji 
bezpieczeństwa

kamer 7

os. 1000-lecia - Jastrz ębie-Zdrój

wg potrzeb

wg załącznika

Spółdzielnia Mieszkaniowa "NOWA"
Plan remontów na rok 2017

Kwota przeznaczona na fundusz remontowy w roku 2017 : 499 024,08

wg potrzeb

bezpieczeństwa

8. os. 1000-lecia 1, 11
wymiana kaset domofonowych z 
analogowych na cyfrowe wraz z 
modułem na czytniki zbliŜeniowe

szt. 8

9. os. 1000-lecia 1, 2 ,4, 6
wymiana drzwi z ościeŜnicami do 
piwnicy na p. poŜ z kompletem kluczy

szt. 13

10. os. 1000- lecia 7
remont kominów z zabezpieczeniem 
wlotów wentylacyjnych siatką przed 
ptakami

szt. 24

11. os. 1000 lecia 25-30

remont kompleksowy dachu z wymianą 
wpustów deszczowych na wys. 
poddasza i odpowietrzników + wymiana 
obróbek blacharskich

m2 800

12. os. 1000 lecia   25-30 wymiana włazów na wysokiej obudowie szt. 6

13. os. 1000 lecia   37-40 wymiana włazów na wysokiej obudowie szt. 2

14. os. 1000 lecia   37-40

remont kompleksowy dachu z wymianą 
wpustów deszczowych na wys. 
poddasza i odpowietrzników + wymiana 
obróbek blacharskich

m2 550

15. os. 1000- lecia 5 wymiana wełny na poddaszch kl. 3

16. os. 1000- lecia 6 wymiana wełny na poddaszch kl. 216. os. 1000- lecia 6 wymiana wełny na poddaszch kl. 2



17. os. 1000- lecia 7
wymiana kaset domofonowych wraz z 
modułem na czytniki zbliŜeniowe

kl. 4

18. os. 1000- lecia 5
wymiana kaset domofonowych wraz z 
modułem na czytniki zbliŜeniowe

kl. 3

19. os. 1000-lecia 21-24 wymiana drzwi szt. 4

szt. 20

rg 160

kl. 20

rg 240

kpl. 1

rg 32

szt. 25

rg 32

kl. 4

rg 48

kl. 4

os. 1000-lecia 1

modernizacja instalacji elektrycznej + 
wymiana oświetlenia na LED

23.

modernizacja instalacji elektrycznej + 
wymiana oświetlenia na LED z 
czujnikami ruchu

os. 1000-lecia 15 B i A
modernizacja instalacji elektrycznej z 
wymianą przycisków dzwonkowych szt. 
60

os. 1000-lecia 15 A

20. os. 1000-lecia 21-40
montaŜ modułu  oświetlenia 
zmierzchowego - automat

21. os. 1000-lecia 21-40
wymiana instalacji kanalizacji sanitarnej 
na poziomie piwnic

22.

24.

modernizacja instalacji elektrycznej + kl. 4

rg 48

kl. 3

rg 36

kl. 2

rg 24

kl. 4

rg 68

29. os. 1000-lecia 11
budowa parkingu wraz z odwodnieniem i 
oświetleniem - zgodnie z projektem 
technicznym

m2 400

os. 1000-lecia 2

modernizacja instalacji elektrycznej + 
wymiana oświetlenia na LED z 
czujnikami ruchu

27.

25.

28. ul. Truskawkowa 7-13

wymiana zabezpieczeń 
administracyjnych i lokatorskich w 
rozdzielniach elektrycznych + wymiana 
lamp LED

os. 1000-lecia 6

modernizacja instalacji elektrycznej + 
wymiana oświetlenia na LED z 
czujnikami ruchu

26. os. 1000-lecia 4
modernizacja instalacji elektrycznej + 
wymiana oświetlenia na LED z 
czujnikami ruchu



Lp Adres budynku Rodzaj robót J.m. Ilość

1. os.1000-lecia 1 malowanie klatek schodowych kl. 4

2. os.1000-lecia 2 malowanie klatek schodowych kl. 4

3. os.1000-lecia 4 malowanie klatek schodowych kl. 3

4. os.1000-lecia 6 malowanie klatek schodowych kl. 2

5.
os.1000-lecia bud. rotacyjny 
15 B

malowanie klatek schodowych kl. 1

6.
os.1000-lecia bud. rotacyjny 
15 A

malowanie klatek schodowych kl. 1

Lp. Adres budynku Rodzaj robót J.m. Ilość

1. os. 1000-lecia 21-24
docieplenie wszystkich ścian oprócz 
ścian balkonów 

bud. 1

Kwota na malowanie klatek schodowych w roku 2017:                                   217 804,83

Kwota przeznaczona na remont elewacji w roku 2017: 1 20 460,44

2. os. 1000-lecia 7

odnowienie elewacji farbą silikonową 
wraz z konieczną naprawą i wymianą 
barierek balkonowych szt. 24 wraz z 
wymianą wejść

bud. 1

Lp Adres budynku Rodzaj robót J.m. Ilość

1. os. 1000-lecia
roboty do realizacji przez administrację 
(poz. 4-5)

2. os. 1000-lecia 2 remont drogi przed budynkiem m2 350

3. os. 1000-lecia uzupełnianie asfaltów m2 50

4. os. 1000- lecia 11
doposaŜenie placu zabaw (waŜka) + 

bezpieczna nawierzchnia aŜurowa 20 m2 kpl. 1

5. os. 1000- lecia 21-30
montaŜ nawierzchni bezpiecznej 
aŜurowej na placu zabaw m2 75

wg załącznika

Dodatkowe środki z Uchwały nr 7 Walnego Zgromadzenia z 
dnia 09.06.2016r. oraz pozostałe przychody:

78 950,44



Lp. Adres budynku Rodzaj robót J.m. Ilo ść

szt 4

r-g 8

szt 20

r-g 40

rg 24

rg 16

t 10

rg 160
os. 1000-lecia

w celu poprawy estetyki nieruchomości 
zagospodarowanie terenów zielonych 
(ułoŜenie kostki granitowej z 
wypełnieniem Ŝwirkiem)

wg potrzeb

os. 1000-lecia
w celu poprawy estetyki odnowienie 
istniejących kopert na jezdni oraz kopert 
dla osób niepełnosprawnych

3.

5.

wg potrzeb

1.

4. os. 1000-lecia
w celu poprawy bezpieczeństwa 
uzupełnienie brakujących elementów 
progu podrzutowego

os. 1000- lecia 11

Roboty do realizacji przez ADM-3 w 2017r.

2. os. 1000- lecia 21-40

w celu poprawy bezpieczeństwa 
zabezpieczenie instalacji elektrycznej 
poprzez montaŜ na obwodach 
piwnicznych ograniczników mocy

w celu poprawy bezpieczeństwa 
zabezpieczenie instalacji elektrycznej 
poprzez montaŜ na obwodach 
piwnicznych ograniczników mocy



Lp Adres budynku Rodzaj robót J.m. Ilość

1. os. Sikorskiego
roboty do realizacji przez administrację 
(poz. 1-3)

2. os. Sikorskiego uszczelnianie złącz międzypłytowych
         mb    

m2
wg 

potrzeb

3. os. Sikorskiego
wymiana okien w mieszkaniach, na 
przejściach komunikacyjnych                    
i w piwnicach oraz wymiana drzwi

4. os. Sikorskiego
montaŜ nasad kominowych typu „Ekon”, 
montaŜ nawiewników

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

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

7. os. Sikorskiego 25
przegląd i konserwacja urządzeń p.poŜ. 
instalacji pionów nawodnionych

bud. 1

os. Sikorskiego - śory

wg załącznika

wg potrzeb

wg potrzeb

Spółdzielnia Mieszkaniowa "NOWA"
Plan remontów na rok 2017

Kwota przeznaczona na fundusz remontowy w roku 2017 : 385 349,38

instalacji pionów nawodnionych

8. os. Sikorskiego 22 kafelkowanie wejść kl. 10

9. os. Sikorskiego 20 kafelkowanie wejść kl. 10

10. os. Sikorskiego 26

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

m2 1150

11. os. Sikorskiego 26 wymiana włazów na poddasza szt. 15

12. os. Sikorskiego 28
montaŜ czytników zbliŜeniowych wraz z  
wymianą kaset domofonowych na 
cyfrowe

szt. 4

13. os. Sikorskiego 33,34 montaŜ czytników zbliŜeniowych szt. 10

14. os. Sikorskiego 28

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

m2 555

kominowym



15. os. Sikorskiego 28, 29, 20 wymiana włazów na poddasza szt. 15

szt. 22

rg 200

17. os. Sikorskiego wymiana wełny na poddaszach m2 100

Lp Adres budynku Rodzaj robót J.m. Ilość

1. os. Sikorskiego 20A-J malowanie klatek schodowych kl. 10

2. os. Sikorskiego 22 A-J malowanie klatek schodowych kl. 10

Lp Adres budynku Rodzaj robót J.m. Ilość

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

remont oświetlenia (lampy LED z 
czujnikiem ruchu), piony

os. Sikorskiego 20,21,2316.

Kwota na remont d źwigów w roku 2017:                                   113 915,64

Kwota na malowanie klatek schodowych w roku 2017:                                   126 245,63

Lp Adres budynku Rodzaj robót J.m. Ilość

1. os. Sikorskiego 21 remont balkonów kl. 8

2. os. Sikorskiego 22 remont balkonów kl. 10

3. os. Sikorskiego 23 remont balkonów kl. 4

4. os. Sikorskiego 28
docieplenie wszystkich ścian (oprócz  
balkonowych) i  remont balkonów

kl. 4

Lp Adres budynku Rodzaj robót J.m. Ilość

1. os. Sikorskiego
roboty do realizacji przez administrację 
(poz. 4-6)

2. os. Sikorskiego uzupełnienie asfaltów

3.
os. Sikorskiego -Aleja Otto 
Sterna

remont chodnika m2 480

1 003 504,58Kwota przeznaczona na remont elewacji w roku 2017:

wg potrzeb

wg załącznika

Dodatkowe środki z Uchwały nr 7 Walnego Zgromadzenia z 
dnia 09.06.2016r. oraz pozostałe przychody:

215 023,14

4. os. Sikorskiego 26 wykonanie placu pod kontener m2 35



Lp. Adres Rodzaj robót J.m. Ilość

kl. 9

rg 72

kl. 10

rg 96

kl. 10

rg 96

rg 80

szt. 2

rg 32

m2 300

rg 72

os. Sikorskiego 20A, 35A
w celu poprawy estetyki budynku 
zabudowa donic kamiennych na 
szczytach budynków

3. os. Sikorskiego 20A-J
w celu poprawy komfortu cieplnego 
docieplenie ścian parteru

wg potrzeb

os. Sikorskiego 32, 32A, 33, 
34

w celu poprawy estetyki budynków 
zagospodarowanie terenów zielonych

5.

6.

os. Sikorskiego 22A-J
w celu poprawy komfortu cieplnego 
docieplenie ścian parteru

w celu poprawy estetyki budynku 
wymiana uszkodzonych płytek na 
ścianach i posadzkach wiatrołapów

os. Sikorskiego 26,27

2.

4. os. Sikorskiego 
w celu poprawy bezpieczeństwa i 
zapewnienia prawidłowej komunikacji 
malowanie kopert i pasów na parkingach

1.

Roboty do realizacji przez ADM-4 w 2017r.

rg 7234 zagospodarowanie terenów zielonych



Lp Adres budynku Rodzaj robót J.m. Ilość

1. os. Pawlikowskiego
roboty do realizacji przez administrację 
(poz. 1-3)

2. os. Pawlikowskiego uszczelnianie złącz międzypłytowych
         mb    

m2
wg 

potrzeb

3. os. Pawlikowskiego
wymiana okien w mieszkaniach, na 
przejściach komunikacyjnych                    
i w piwnicach oraz wymiana drzwi

4. os. Pawlikowskiego
montaŜ nasad kominowych typu „Ekon”, 
montaŜ nawiewników

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

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

7. os.Pawlikowskiego 19A, B remont wejść do budynku szt. 2

8. os. Pawlikowskiego 2A-H montaŜ klap na świetlikach szt. 8

9. os. Pawlikowskiego 2D remont wejścia do budynku szt. 1

10.
os. Pawlikowskiego 17A,C, 
18A, 16C

malowanie logo i numerów adresowych 
na szczytach budynków

szt. 4

11. os. Pawlikowskiego 19 remont chodnika i wymiana 6 lamp m2 600

12. os. Pawlikowskiego 17A-C remont rozdzielni elektrycznych i pionów szt. 3

Lp Adres budynku Rodzaj robót J.m. Ilość

1. os. Pawlikowskiego 20C remont dźwigu szt. 1

70 805,94

136 455,70

wg potrzeb

Kwota na malowanie klatek schodowych w roku 2017:                                   

os. Pawlikowskiego - śory
Kwota przeznaczona na fundusz remontowy w roku 2017 : 372 183,39

Kwota na remont d źwigów w roku 2017:                                   

wg załącznika

wg potrzeb

Spółdzielnia Mieszkaniowa "NOWA"
Plan remontów na rok 2017

Zgodnie z harmonogramem w roku 2017 nie ma potrzeby malowania budynków.



Lp Adres budynku Rodzaj robót J.m. Ilość

1. os. Pawlikowskiego
roboty do realizacji przez administrację 
poz.(4-7)

2. os. Pawlikowskiego 18 remont chodnika wraz z wymianą lamp m2 389

3. os.Pawlikowskiego uzupełnienie asfaltów m2 100

4. os. Pawlikowskiego 20 remont chodnika i wymiana 4 lamp m2 416

Lp. Adres Rodzaj robót J.m. Ilość

szt. 22

rg 44

szt. 8

rg 80

szt. 10

rg 16

szt 6

rg 8

szt 12

rg 16

m2 170

rg 32

rg 32

Kwota przeznaczona na remont elewacji w roku 2017: 6 46 403,21

wg załącznika

1. os. Pawlikowskiego 1, 2, 9
w celu poprawy estetyki budynku 
wymiana w drzwiach wejściowych płyt 
poliwęglanowych na szkło klejone 

2. os. Pawlikowskiego 2

w celu poprawy bezpieczeństwa 
mieszkańców oraz poprawy komfortu 
cieplnego  montaŜ osłon wiatrowych przy 
wejściu do klatek

4. os. Pawlikowskiego 17, 18
w celu poprawy komfortu zamieszkania i 
estetyki wokół budynku po wykonanym 
remoncie chodników zabudowa ławek

3.

5. os. Pawlikowskiego 19, 20
w celu poprawy komfortu zamieszkania i 
estetyki wokół budynku po wykonanym 
remoncie chodników zabudowa ławek

6. os. Pawlikowskiego 16, 17
w celu poprawy estetyki wokół budynku 
zagospodarowanie terenów zielonych

wg potrzeb

7. os. Pawlikowskiego

w celu poprawy bezpieczeństwa 
mieszkańców i zapewnienie prawidłowej 
komunikacji odnowienie oraz malowanie 
nowych pasów, kopert 

os. Pawlikowskiego 9
w celu poprawy bezpieczeństwa 
mieszkańców i estetyki budynku 
wymiana skrzynek gazowych

Roboty do realizacji przez ADM-4 w 2017r.

Dodatkowe środki z Uchwały nr 7 Walnego Zgromadzenia z 
dnia 09.06.2016r. oraz pozostałe przychody:

132 588,16

Środki w wysokości 646 403,21 zł są przeznaczone na spłatę remontu elewacji budynku.



Lp Adres budynku Rodzaj robót J.m. Ilość

1. os. Powstańców Śl.
roboty do realizacji przez administrację 
(poz. 1-4)

2. os. Powstańców Śl. 9C, F montaŜ instalacji domofonowej kl. 2

3. os. Powstańców Śl.

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

4. os. Powstańców Śl.
montaŜ nasad kominowych typu „Ekon”, 
montaŜ nawiewników

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

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

7. os. Powstańców Śl. 3
przegląd i konserwacja urządzeń p.poŜ. 
instalacji pionów nawodnionych

bud. 1

8. os. Powstańców Śl. 12, 14 kafelkowanie wejść kl. 18

9. os. Powstańców Śl. 14 ocieplenie stropów parterów kl. 6

10. os. Powstańców Śl. 6

remont połaci dachowej, kominów, 
wymiana wpustów dachowych na dł. 2m, 
likwidacja zbędnych elementów (po 
antenach), ułoŜenie pod obróbką 
blacharską płyty OSB

m2 1186

11. os. Powstańców Śl. 13

remont połaci dachowej, kominów, 
wymiana wpustów dachowych na dł. 2m, 
likwidacja zbędnych elementów (po 
antenach), ułoŜenie pod obróbką 
blacharską płyty OSB

m2 1416

12. os. Powstańców Śl. 6, 13 wymiana włazów na poddasze szt. 16

13. os. Powstańców Śl. wymiana naświetli dachowych szt. 10

14.
os. Powstańców Śl. 4C 
(niskie numery)

wymiana klapy oddymiającej szt. 1

15. os. Powstańców Śl. 7
wykonanie nowej posadzki na parterze 
przed windą

szt. 4

wg potrzeb

os. Powsta ńców Śląskich  - śory

wg potrzeb

wg załącznika

Spółdzielnia Mieszkaniowa "NOWA"
Plan remontów na rok 2017

Kwota przeznaczona na fundusz remontowy w roku 2017 : 655 514,72



szt. 96

rg 96

kl. 18

rg 18

18. os. Powstańców Śl. 16

izolacja ścian fundamentowych z 
drenaŜem, wymianą przykanalików, 
wymianą poziomów kanalizacyjnych i 
deszczowych w piwnicach

mb. 170

Lp Adres budynku Rodzaj robót J.m. Ilość

1. os.Powstańców Śl. 12 malowanie klatek schodowych kl. 12

2. os.Powstańców Śl. 14 malowanie klatek schodowych kl. 6

Lp. Adres budynku Rodzaj robót J.m. Ilość

1. os.Powstańców Śl. 10C remont dźwigu szt. 1

Lp Adres budynku Rodzaj robót J.m. Ilość

1. os. Powstańców Śl. 15 docieplenie ściany frontowej kl. 6

16. os. Powstańców Śl. 4
remont oświetlenia klatek schodowych 
(lampy LED z czujnikiem ruchu)

17. os. Powstańców Śl.12, 14

Kwota przeznaczona na remont elewacji w roku 2017: 1  538 081,73

Kwota na remont d źwigów w roku 2017:                                   202 586,54

remont przycisków dzwonkowych do 
mieszkań i blach osłonowych na piętrach

Kwota na malowanie klatek schodowych w roku 2017:                                   220 810,38



Lp Adres budynku Rodzaj robót J.m. Ilość

1. os. Powstańców Śl. 
roboty do realizacji przez administrację 
(poz. 5-6)

2. os. Powstańców Śl. uzupełnienie asfaltów m2 850

3. os. Powstańców Śl. 9 poszerzenie miejsc parkingowych m2 70

4. os. Powstańców Śl. 13 remont chodnika m2 180

5. os. Powstańców Śl. 14 ogrodzenie placu zabaw mb. 20

6.
os. Powstańców Śl. 8, 11, 
14, 16

montaŜ metalowych huśtawek z 
bezpieczną nawierzchnią na placach 
zabaw

szt. 4

7. os. Powstańców Śl. 11, 16
montaŜ metalowych huśtawek - 
"bocianie gniazdo" z bezpieczną 
nawierzchnią na placach zabaw

szt. 2

8. os. Powstańców Śl. 9
montaŜ nawierzchni bezpiecznej pod 
urządzeniem zabawowym - zjazd linowy

szt. 1

9. os. Powstańców Śl. 5
wykonanie projektu budowy parkingu 
wraz z oświetleniem i odwodnieniem

kpl. 1

Lp. Adres Rodzaj robót J.m. Ilość

rg 48

szt. 18

rg 90

szt. 3

rg 30

m2 110

rg 110

mb 20

rg 25

szt. 14

rg 56

wg potrzeb

2. os. Powstańców Śl. 12,14
w celu poprawy racjonalnego 
gospodarowania ciepłem wymiana 
grzejników w wiatrołapach budynków

wg załącznika

w celu poprawy racjonalnego 
gospodarowania ciepłem ocieplenie 
stropu piwnic w budynku

3.

os. Powstańców Śl. 16B

Roboty do realizacji przez ADM-5 w 2017r.

os. Powstańców Śl. 3
w celu poprawy estetyki 
zagospodarowanie terenu zielonego 
przed budynkiem

1. os. Powstańców Śl.

4.

os. Powstańców  Śl. 15A
w celu poprawy bezpieczeństwa 
mieszkańców wymiana drzwi do piwnicy

ze względów estetycznych likwidacja 
grafiti na elewacjach budynków

5.

Dodatkowe środki z Uchwały nr 7 Walnego Zgromadzenia z 
dnia 09.06.2016r. oraz pozostałe przychody:

261 703,43

6. os. Powstańców Śl. 
w celu zwiększenia bezpieczeństwa i 
estetyki odnowienie miejsc postojowych 
dla pojazdów uprzywilejowanych



Lp. Adres budynku Rodzaj robót J.m. Ilość

1. os. Gwarków
roboty do realizacji przez administrację 
(poz. 1-2)

2. os. Gwarków 34C montaŜ instalacji domofonowej kl. 1

3. os. Gwarków
wymiana okien w mieszkaniach, na 
przejściach komunikacyjnych                    
i w piwnicach oraz wymiana drzwi

4. os. Gwarków
montaŜ nasad kominowych typu „Ekon”, 
montaŜ nawiewników

szt. 24

rg 24

6. os. Gwarków 18, 30
modernizacja węzłów c.o. - montaŜ 
systemu zdalnej kontroli

szt. 2

7. os. Gwarków 20 wykonanie drogi p.poŜ. szt. 1

8. os. Gwarków 18
gromadzenie środków na budowę miejsc 
parkingowych

szt. 1

Lp Adres budynku Rodzaj robót J.m. Ilość

1. os. Gwarków 28 malowanie klatek schodowych kl. 4

os. Gwarków - śory
Kwota przeznaczona na fundusz remontowy w roku 2017 : 191 804,47

wg potrzeb

wg potrzeb

wg załącznika

Kwota na malowanie klatek schodowych w roku 2017:                                   60 188,16

5. os. Gwarków 18
remont oświetlenia (lampy LED z 
czujnikiem ruchu) - piwnice

Kwota przeznaczona na remont elewacji w roku 2017: 2 66 426,89

Spółdzielnia Mieszkaniowa "NOWA"
Plan remontów na rok 2017

Środki w wysokości 266 426,89 zł są przeznaczone na spłatę remontu elewacji.



Lp. Adres budynku Rodzaj robót J.m. Ilość

1. os.Gwarków 
roboty do realizacji przez administrację 
(poz. 3)

2. os. Gwarków 18
montaŜ urządzenia na placu zabaw 
(huśtawka metalowa)

szt. 1

3. os. Gwarków 18 wykonanie projektu parkingu kpl. 1

4. os. Gwarków 34 wykonanie miejsc parkingowych szt. 1

Lp. Adres Rodzaj robót J.m. Ilość

rg 24

rg 64

szt. 4

rg 16

wg załącznika

62 489,80

3. os. Gwarków
w celu zwiększenia bezpieczeństwa i 
estetyki odnowienie miejsc postojowych 
dla pojazdów uprzywilejowanych

2. os. Gwarków
w celu zabezpieczenia piwnic przed 
zalewaniem wymiana poziomów 
kanalizacji deszczowej

wg potrzeb

Roboty do realizacji przez ADM-5 w 2017r.

1. os. Gwarków
ze wzgledów estetycznych likwidacja 
grafiti na elewacjach budynków

wg potrzeb

Dodatkowe środki z Uchwały nr 7 Walnego Zgromadzenia z 
dnia 09.06.2016r. oraz pozostałe przychody:



Lp. Adres budynku Rodzaj robót J.m. Ilość

1. Al. Wojska Polskiego
roboty do realizacji przez administrację 
(poz. 1-2)

2. Al. Wojska Polskiego
wymiana okien w mieszkaniach, na 
przejściach komunikacyjnych                    
i w piwnicach oraz wymiana drzwi

3. Al. Wojska Polskiego
montaŜ nasad kominowych typu „Ekon”, 
montaŜ nawiewników

4. Al. Wojska Polskiego specjalistyczna obsługa węzłów c.o. szt. 4

5. Al. Wojska Polskiego wymiana naświetli dachowych szt. 21

6. Al. Wojska Polskiego wymiana wyłazów dachowych szt. 9

7.
Al. Wojska Polskiego 6 B, D, 
F

modernizacja rozdzielaczy c.o. szt. 3

8. Al. Wojska Polskiego 6, 11
montaŜ dodatkowych kamer w celu 
odczytu numerów rejestracyjnych

szt. 2

Lp. Adres budynku Rodzaj robót J.m. Ilość

1. Al. Wojska Polskiego
roboty do realizacji przez administrację 
(poz. 3)

2. Al. Wojska Polskiego 8
wykonanie bezpiecznej nawierzchni pod 
karuzelą na placu zabaw

szt. 1

Al. Wojska Polskiego - śory
Kwota przeznaczona na fundusz remontowy w roku 2017 : 141 680,00

wg załącznika

wg potrzeb

wg potrzeb

Kwota na malowanie klatek schodowych w roku 2017:                                   43 744,64

wg załącznika

Kwota przeznaczona na remont elewacji w roku 2017: 2 85 749,55

Dodatkowe środki z Uchwały nr 7 Walnego Zgromadzenia z 
dnia 09.06.2016r. oraz pozostałe przychody:

Zgodnie z harmonogramem w roku 2017 nie ma potrzeby malowania budynków.

Spółdzielnia Mieszkaniowa "NOWA"
Plan remontów na rok 2017

Środki w wysokości 285 749,55 zł są przeznaczone na spłatę remontu elewacji.

40 946,65



Lp. Adres Rodzaj robót J.m. Ilość

kl. 4

rg 96

rg 48

rg 8
3. Al. Wojska Polskiego

w celu zwiększenia bezpieczeństwa i 
estetyki odnowienie miejsc postojowych 
dla pojazdów uprzywilejowanych

Al. Wojska Polskiego 7
w celu zabezpieczenia piwnic przed 
zalewaniem wymiana poziomu instalacji 
kanalizacyjnej i deszczowej

2. Al. Wojska Polskiego
ze względów estetycznych likwidacja 
grafiti na elewacjach budynków

wg potrzeb

Roboty do realizacji przez ADM-5 w 2017r.

wg potrzeb

1.



Lp Adres budynku Rodzaj robót J.m. Ilość

1. Rynek
wymiana okien w mieszkaniach, na 
przejściach komunikacyjnych                    
i w piwnicach oraz wymiana drzwi

2. Rynek
montaŜ nasad kominowych typu „Ekon”, 
montaŜ nawiewników

3. ul. Garncarska 9, 11, 13
remont podestów przed wejściami do 
klatki (podest granitowy)

szt. 3

4.
ul. Garncarska 15, 17, 19, 
19a

remont podestów przed wejściami do 
klatki (podest granitowy)

szt. 4

Lp Adres budynku Rodzaj robót J.m. Ilość

1. ul. Garncarska 9-13 ocieplenie ściany szczytowej budynku m2 100

Lp Adres budynku Rodzaj robót J.m. Ilość

1. ul. Garncarska 9-13
remont placu pod kontenery na 
nieczystości m2 45

Rynek  - śory
Kwota przeznaczona na fundusz remontowy w roku 2017 : 10 085,92

wg potrzeb

8 344,36

Kwota przeznaczona na remont elewacji w roku 2017: 8 9 083,87

Spółdzielnia Mieszkaniowa "NOWA"
Plan remontów na rok 2017

Dodatkowe środki z Uchwały nr 7 Walnego Zgromadzenia z 
dnia 09.06.2016r. oraz pozostałe przychody:

10 972,59

Zgodnie z harmonogramem w roku 2017 nie ma potrzeby malowania budynków.

wg potrzeb

Kwota na malowanie klatek schodowych w roku 2017:                                   



Lp Adres budynku Rodzaj robót J.m. Ilość

1. ul. G. Morcinka uszczelnianie złącz międzypłytowych
         mb    

m2
wg 

potrzeb

2. ul. G. Morcinka
wymiana okien w mieszkaniach, na 
przejściach komunikacyjnych                    
i w piwnicach oraz wymiana drzwi

3. ul. G. Morcinka
montaŜ nasad kominowych typu „Ekon”, 
montaŜ nawiewników

4. ul. G. Morcinka
specjalistyczna obsługa kotłowni 
gazowej działającej na potrzeby c.o i 
c.w.u. budynków

szt. 1

szt. 110

rg 272

remont instalacji cieplnej c.o., cwu              

Kaczyce
Kwota przeznaczona na fundusz remontowy w roku 2017 : 62 111,95

wg potrzeb

wg potrzeb

5. ul. G. Morcinka 17 C

remont oświetlenia na klatkach oraz w 
piwnicy - montaŜ lamp LED oraz montaŜ 
ograniczników mocy na obwód 
piwniczny, wymiana uszkodzonych 
wyłączników

Spółdzielnia Mieszkaniowa "NOWA"
Plan remontów na rok 2017

6. ul. G. Morcinka 17B i C
remont instalacji cieplnej c.o., cwu              
i cyrkulacji pomiędzy budynkami przy              
ul. Morcinka 17B i C w Kaczycach 

mb 80

Lp Adres budynku Rodzaj robót J.m. Ilość

1. ul. G. Morcinka 17C malowanie klatek schodowych kl. 2

Kwota na malowanie klatek schodowych w roku 2017:                                   17 830,37

Kwota przeznaczona na remont elewacji w roku 2017: 6 0 962,48

Środki w wysokości 60 962,48 zł są przeznaczone na spłatę remontu elewacji budynków.



Lp Adres budynku Rodzaj robót J.m. Ilość

1. Kaczyce
wykonanie ogrodzenia placu zabaw z 
zamykaną bramką

mb 64x200

2. Kaczyce
montaŜ elementów placu zabaw wraz z 
przygotowaniem podłoŜa piaskowego

kpl. 1

3. Kaczyce uzupełnienie ubytków asfaltów m2 20

rg 8
4. ul. G. Morcinka

w celu poprawy bezpieczeństwa 
wykonanie prawidłowych oznaczeń 
miejsc postojowych dla pojazdów osób 
niepełnosprawnych

wg potrzeb

Dodatkowe środki z Uchwały nr 7 Walnego Zgromadzenia z 
dnia 09.06.2016r. oraz pozostałe przychody:

18 657,39



Lp Adres budynku Rodzaj robót J.m. Ilość

1. Suszec uszczelnianie złącz międzypłytowych
         mb    

m2

wg 
potrzeb

2. Suszec
wymiana okien w mieszkaniach, na 
przejściach komunikacyjnych                    
i w piwnicach oraz wymiana drzwi

ogrodzenie placu zabaw mb 80

doposaŜenie placu zabaw kpl. 1

Lp Adres budynku Rodzaj robót J.m. Ilość

1. Suszec uzupełnianie asfaltów m2 70

3. ul. Piaskowa 9, 11

Suszec    

Zgodnie z harmonogramem w roku 2017 nie ma potrzeby malowania budynków.

Kwota przeznaczona na fundusz remontowy w roku 2017 : 56 085,60

Kwota na malowanie klatek schodowych w roku 2017:                                   15 309,74

wg potrzeb

60 813,97

Spółdzielnia Mieszkaniowa "NOWA"
Plan remontów na rok 2017

Środki w wysokości 60 813,97 zł są przeznaczone na spłatę remontu elewacji.

Dodatkowe środki z Uchwały nr 7 Walnego Zgromadzenia z 
dnia 09.06.2016r. oraz pozostałe przychody:

9 984,78

Kwota przeznaczona na remont elewacji w roku 2017:
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