os. Pawlikowskiego - Żory
Kwota przeznaczona na fundusz remontowy w roku 2018:
Lp

Adres budynku

205 836,65

Rodzaj robót

J.m.

Ilość

1. os. Pawlikowskiego

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

2. os.Pawlikowskiego

uszczelnianie złącz międzypłytowych

3. os.Pawlikowskiego

wymiana okien w mieszkaniach, na
przejściach komunikacyjnych i w
piwnicach oraz montaż okuć uchylnorozwiernych w oknach na przejściach

wg potrzeb

4. os.Pawlikowskiego

montaż nasad kominowych typu „Ekon”,
montaż nawiewników

wg potrzeb

5. os.Pawlikowskiego

specjalistyczna obsługa węzłów c.o

szt.

6

6. os.Pawlikowskiego

specjalistyczna obsługa klap dymowych

szt.

30

m2

400

m2

400

malowanie numerów adresowych na
szczycie budynku

szt.

2

10. os.Pawlikowskiego 16A-C

wymiana obróbki dachu na ścianie
frontowej

mb

85

11. os.Pawlikowskiego 2

montaż zaworów zwrotnych - kratek
wentylacyjnych na elewacji frontowej

szt.

33

12. os.Pawlikowskiego 1

montaż klap na świetlikach

szt.

8

7. os.Pawlikowskiego 19C
8. os.Pawlikowskiego 20C
9.

os.Pawlikowskiego 19C,
20C

naprawa i pomalowanie ściany
szczytowej
naprawa i pomalowanie ściany
szczytowej

wg załącznika
mb
m

2

Kwota na malowanie klatek schodowych w roku 2018:

wg
potrzeb

77 754,66

Zgodnie z harmonogramem w roku 2018 nie ma potrzeby malowania budynków.

Kwota na remont dźwigów w roku 2018:
Lp

Adres budynku

1. os. Pawlikowskiego 19B

110 639,76
Rodzaj robót

remont dźwigu

Kwota przeznaczona na remont elewacji w roku 2018:

J.m.

Ilość

szt.

1

1 407 927,63

Środki w wysokości 1 407 927,63 zł są przeznaczone na spłatę remontu elewacji budynku.

Dodatkowe środki z Uchwały nr 7 Walnego Zgromadzenia z
dnia 08.06.2016r. oraz pozostałe przychody:
Lp

Adres budynku

Rodzaj robót

1 058 054,77
J.m.

Ilość

1. os. Pawlikowskiego

roboty do realizacji przez administrację
(poz. 3)

2. os.Pawlikowskiego

uzupełnienie asfaltów

3. os.Pawlikowskiego 18 C

remont chodników

m2

100

4. os.Pawlikowskiego 9

remont parkingu

m2

2370

wg załącznika
wg potrzeb

Cele jakościowe do realizacji w roku 2018
Lp.

Adres

1. os.Pawlikowskiego 1, 9

Rodzaj robót

J.m.

Ilość

w celu zwiększenia bezpieczeństwa i
poprawy estetyki budynku montaż osłon
wiatrowych przy wejściach do klatki

szt.

13

rg

112

szt.

15

rg

80

m2

170

rg

100

w celu poprawy estetyki budynku
os. Pawlikowskiego 16, 17,
malowanie balustrad przy zejściach do
2.
18, 19, 20
wsypów
3. os.Pawlikowskiego 19, 20

w celu poprawy estetyki budynku
modernizacja i zagospodarowanie
terenów zielonych przed klatkami
budynku

