os. Gwarków - Jastrzębie-Zdrój
Kwota przeznaczona na fundusz remontowy w roku 2018:
Lp

Adres budynku

Rodzaj robót

1. os. Gwarków

roboty do realizacji przez administrację
(poz.1-8)

2. os. Gwarków

uszczelnianie złącz międzypłytowych

3. os. Gwarków

4. os. Gwarków

wymiana okien w mieszkaniach, na
przejściach komunikacyjnych
i w piwnicach oraz wymiana drzwi,
wymiana okuć na uchylno-rozwierne
montaż nasad kominowych typu Ekon,
montaż nawiewników

ul. Małopolska 1-19, 21-39,
kafelkowanie wejść
61-79, 81-99, 101-119
ul. Małopolska 1-19, 21-39,
6.
ocieplenie stropów parterów
61-79, 81-99, 101-119
wymiana okładzin lastrykowych na
ul. Wielkopolska 2-16,
7.
stopniach klatek schodowych i zejść do
ul. Małopolska 81-99
piwnic
wymiana okładzin lastrykowych na
8. os. Gwarków
stopniach klatek schodowych
wymiana okładzin lastrykowych na
9. ul. Małopolska 1-19
stopniach klatek schodowych
montaż okładzin lastrykowych na
stopniach zejść do piwnic wraz z
11. ul.Małopolska 1-19
remontem progów przy drzwiach
wejściowych od wewnątrz klatek
5.

12. ul. Małopolska 101-119

13. ul. Małopolska 101-119

1 012 980,00

montaż okładzin lastrykowych na
stopniach zejść do piwnic wraz z
remontem progów przy drzwiach
wejściowych od wewnątrz klatek
wymiana okładzin lastrykowych na
stopniach klatek schodowych
montaż okładzin lastrykowych na
stopniach schodowych zejść do piwnic
wykonanie przeszklenia szafek
licznikowych - wykonanie nowych drzwi
w całości z pleksy

J.m.

Ilość

wg załącznika
mb
m

2

wg
potrzeb

wg potrzeb

wg potrzeb
kl.

50

kl.

50

szt.

344

szt.

10

szt.

17
63

szt.
10
63
szt.
10
szt.

21

szt.

40

szt.

64

ul. Małopolska 1-19, 41-59,
wymiana drzwi do rowerowni EI30 wraz
16. 61-79, 81-99, 101-119;
z futryną i z kluczami
ul. Beskidzka 18-32, 19-33

szt.

58

ul. Małopolska 13, 15, 41,
wymiana drzwi stalowych do suszarni
17. 85; ul. Beskidzka 26, 39; ul.
wraz z futryną i z kluczami
Wielkopolska 2, 4, 6, 10, 14

szt.

13

14. ul. Beskidzka 3-17
15.

ul. Wielkopolska 2-16,
1-15

wykonanie remontu ścianek działowych
oraz wymiana drzwi do komórek
18. ul. Wielkoplska 2-16
lokatorskich na przejściach
komunikacyjnych wraz z wykonaniem
projektu technicznego
kompleksowy remont oświetlenia we
ul. Wielkopolska 2-16, 1-15, wsypach wraz z osprzętem oraz
19.
17-31
kompleksowy remont instalacji
elektrycznej w piwnicach
20.

ul. Małopolska 21-39, 6179, 81-99, 101-119, 1-19

przebudowa wyłączników dzwonkowych
na parterach

wymiana poziomów instalacji kanalizacji
ul. Małopolska 1-19, 21-39, deszczowej i sanitarnej w piwnicy na
21.
61-79
PCV wraz z naprawą ścian po
przekuciach

seg.

8

szt

24

rg

375

szt

100

rg

180

szt

30

rg

1080

Kwota na malowanie klatek schodowych w roku 2018:
Lp
1.

Adres budynku

Rodzaj robót

ul. Małopolska 1-19, 21-39,
malowanie klatek schodowych
61-79, 81-99, 101-119

367 753,22
J.m.

Ilość

bud.

5

Kwota na remont dźwigów w roku 2018:
Lp

Adres budynku

1. ul. Wielkopolska 7, 11

299 320,02
Rodzaj robót

remont dźwigu

J.m.

Ilość

szt.

2

Kwota przeznaczona na remont elewacji w roku 2018:
Lp

Adres budynku

Rodzaj robót

2 335 015,09
J.m.

Ilość

1. ul. Małopolska 1-19

docieplenie ściany frontowej

kl.

10

2. ul. Wielkopolska 1-15

docieplenie ściany frontowej i wnęk
międzyloggiowych

kl.

8

Dodatkowe środki z Uchwały nr 7 Walnego Zgromadzenia z
dnia 08.06.2017r. oraz pozostałe przychody:
Lp

Adres budynku

1. os. Gwarków
2. ul. Wielkopolska 17-31
3. os. Gwarków
4. ul. Wielkopolska 2-16
5. ul. Wielkopolska 1-15

Rodzaj robót
roboty do realizacji przez administrację
(poz. 9-10)
remont schodów terenowych wraz z
wykonaniem nowych poręczy
uzupełnienie asfaltów
wykonanie podbudowy bezpiecznej pod
huśtawkę pojedyńczą
wykonanie projektu technicznego
remontu schodów terenowych wraz z
wykonaniem nowych poręczy przy
schodach

1 085 311,34
J.m.

Ilość

wg załącznika
szt

13

m

2

250

m

2

28

kpl.

1

6. ul. Wielkopolska 1-15

kompleksowy remont chodnika

m

2

650

7. ul. Beskidzka 35

kompleksowy remont chodnika (istnieją
płytki)

m

2

14

doposażenie placu zabaw

kpl.

2

9. ul. Beskidzka 3-17

budowa placu zabaw

kpl.

1

10. ul. Beskidzka 19-33

remont istniejących schodów
terenowych wraz z wykonaniem nowych
poręczy przy schodach oraz z
wykonaniem projektu technicznego

szt.

3

11. ul. Małopolska 21-39

remont istniejących schodów
terenowych wraz z wykonaniem nowych
poręczy przy schodach terenowych

szt.

1

mb

29

kpl.

1

8.

ul. Wielkopolska 1-15,
ul. Małopolska 101-119

12. ul. Beskidzka 3
13. ul. Beskidzka 18-32

wykonanie ogrodzenia placu
kontenerowego wraz z przełożeniem
kostki brukowej
wykonanie poszerzenia wjazdu pod
budynek

Cele jakościowe do realizacji w roku 2018
Lp.

Adres

1. ul. Małopolska 61-79

2. ul. Małopolska 21-39

3. ul. Małopolska 81-99

4. ul. Małopolska 1-19

5. ul. Małopolska 101-119

Rodzaj robót
w celu poprawy bezpieczeństwa i
estetyki wykonywanych robót
malarskich, naprawa poręczy przy
schodach na klatkach schodowych i
zejściach do piwnic (kotwienie) wraz z
uzupełnieniem brakujących prętów
w celu poprawy bezpieczeństwa i
estetyki wykonywanych robót
malarskich, naprawa poręczy przy
schodach na klatkach schodowych i
zejściach do piwnic (kotwienie) wraz z
uzupełnieniem brakujących prętów
w celu poprawy bezpieczeństwa i
estetyki wykonywanych robót
malarskich, naprawa poręczy przy
schodach na klatkach schodowych i
zejściach do piwnic (kotwienie) wraz z
uzupełnieniem brakujących prętów
w celu poprawy bezpieczeństwa i
estetyki wykonywanych robót
malarskich, naprawa poręczy przy
schodach na klatkach schodowych i
zejściach do piwnic (kotwienie) wraz z
uzupełnieniem brakujących prętów
w celu poprawy bezpieczeństwa i
estetyki wykonywanych robót
malarskich, naprawa poręczy przy
schodach na klatkach schodowych i
zejściach do piwnic (kotwienie) wraz z
uzupełnieniem brakujących prętów

J.m.

Ilość

szt.

4

rg

32

szt.

6

rg

48

szt.

3

rg

24

szt.

3

rg

24

szt.

2

rg

16

6. os. Gwarków

likwidacja grafitti na szczytach
budynków

szt.

3

rg

48

7. os. Gwarków

w celu poprawy estetyki i
bezpieczeństwa remont drzwi do
rozdzielaczy i węzłów c.o.

szt.

16

rg

120

ul. Małopolska 21-39; 618.
79; 81-99; 101-119; 1-19

w celu poprawy estetyki budynków
zabudowa wnęk po grzejnikach i
skrzynkach oddawczych w wejściach do
klatek

kl

50

rg

128

9. ul. Małopolska 61-79

w celu poprawy estetyki budynku
zaaranżowanie ogródków przy
wejściach do klatek schodowych

m

10. ul. Beskidzka 3-17

w celu poprawy estetyki budynku
zaaranżowanie ogródków przy
wejściach do klatek schodowych

m

2

60

rg

90

2

50

rg

90

