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

Adres budynku

Rodzaj robót

1. os. Staszica

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

2. os. Staszica

uszczelnianie złącz międzypłytowych

3. os. Staszica

4. os. Staszica
5. ul. Wrocławska 1-7

6. ul. Wrocławska 9-19

7. ul. Wrocławska 13

8. ul. Wrocławska 1-7

273 928,19
J.m.

Ilość

wg załącznika
mb
m

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
montaż nasad typu Ekon na
przewodach zbiorczych i indywidualnych
spalinowych
montaż kolców odstraszających gołębie
na belkach międzyloggiowych
wymiana okładzin stopnic do piwnicy
wraz z naprawą poręczy (kotwienie) wysokie numery
wymiana okładzin lastrykowych na
stopniach klatek schodowych i zejść do
piwnic

2

wg
potrzeb

wg potrzeb

wg potrzeb
szt.

41

kl.

5

szt.

14

szt.

54

9. ul. Wrocławska 21-31

montaż osłon przeciwwiatrowych

szt.

12

10. ul. Wrocławska 1-7

kompleksowy remont poszycia
dachowego z wymianą wpustów
deszczowych oraz wykonanie daszków
na wloty kominowe wentylacyjne

m2

1596

Kwota na malowanie klatek schodowych w roku 2018:

76 675,05

Zgodnie z harmonogramem w roku 2018 powinien być malowany budynek przy ul. Wrocławskiej
9-19. Ze względu na brak środków remont do wykonania w przyszłych latach.

Kwota na remont dźwigów w roku 2018:

267 563,96

Zgodnie z harmonogramem w roku 2018 nie ma potrzeby remontu dźwigów.

Kwota przeznaczona na remont elewacji w roku 2018:

627 642,73

Środki w wysokości 627 642,73 zł są przeznaczone na spłatę remontu elewacji budynków.

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

Adres budynku

1. ul. Wrocławska 1

Rodzaj robót
wykonanie ogrodzenia placu
kontenerowego

267 425,38
J.m.

Ilość

mb

21,5

Cele jakościowe do realizacji w roku 2018
Lp.

Adres

1. ul. Wrocławska 9-19

Rodzaj robót
w celu poprawy bezpieczeństwa
wykonanie napraw kotwienia poręczy do
piwnicy wraz z uzupełnieniem ubytków
prętów

J.m.

Ilość

szt.

9

rg

48

2. os. Staszica

likwidacja grafitti na szczytach
budynków

szt.

3

rg

16

3. os. Staszica

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

szt.

7

rg

60

