
   

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
montaż nasad kominowych typu Ekon, 
montaż nawiewników

5. ul. Wrocławska 1-7
montaż nasad typu Ekon na 
przewodach zbiorczych i indywidualnych 
spalinowych

szt. 41

6. ul. Wrocławska 9-19
montaż kolców odstraszających gołębie 
na belkach międzyloggiowych

kl. 5

7. ul. Wrocławska 13
wymiana okładzin stopnic do piwnicy 
wraz z naprawą poręczy (kotwienie) - 
wysokie numery

szt. 14

8. ul. Wrocławska 1-7
wymiana okładzin lastrykowych na 
stopniach klatek schodowych i zejść do 
piwnic

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 remont dźwigów w roku 2018:                                   267 563,96

Kwota przeznaczona na remont elewacji w roku 2018: 627 642,73

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

os. Staszica  - Jastrzębie-Zdrój

Kwota przeznaczona na fundusz remontowy w roku 2018: 273 928,19

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

wg załącznika

wg potrzeb

wg potrzeb

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 malowanie klatek schodowych w roku 2018:                                   76 675,05



Lp Adres budynku Rodzaj robót J.m. Ilość

1. ul. Wrocławska 1
wykonanie ogrodzenia placu 
kontenerowego

mb 21,5

Lp. Adres Rodzaj robót J.m. Ilość

szt. 9

rg 48

szt. 3

rg 16

szt. 7

rg 60

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

267 425,38

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

Cele jakościowe do realizacji w roku 2018

os. Staszica
likwidacja grafitti na szczytach 
budynków

1. ul. Wrocławska 9-19

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

2.



   

Lp Adres budynku Rodzaj robót J.m. Ilość

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

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
montaż nasad kominowych typu Ekon, 
montaż nawiewników

5. ul. Turystyczna 25-35

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

m2 2136

6. os. Barbary
wymiana okładzin  na stopniach 
schodowych

szt. 300

7. ul. Turystyczna 6-8
zasypanie wsypów wraz z 
zamontowaniem drzwi do wsypu od 
strony piwnicy

szt. 2

8. ul. Turystyczna 6-8
płytkowanie ściany przy drzwiach 
wejściowych do budynku m2 14

9. ul. Turystyczna 6-8
wymiana kaset domofonowych z 
analogowych na cyfrowe wraz z 
modułem na czytniki zbliżeniowe

szt. 2

10.
ul. Turystyczna 22-24,                        
ul. Turystyczna 30-32  

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

seg. 4

11.
ul. Szkolna 2-20, 62-80              
ul. Jasna 102-120

wykonanie instalacji czytnika klucza 
zbliżeniowego

szt. 30

12. ul. Turystyczna 41 remont podjazdu dla inwalidów szt. 1

13.
ul. Turystyczna 10-12, 26-
28

wymiana włazów z dachu na poddasze szt. 3

14. ul. Turystyczna 5-7 wymiana wyłazu na dach szt. 1

seg. 2

rg 80

seg. 6

rg 160
ul. Turystyczna 37-47

remont oświetlenia (lampy LED z 
czujnikiem ruchu)- piony komunikacyjne

os. Barbary - Jastrzębie-Zdrój

16.

15. ul. Turystyczna 6-8 wymiana grzejników na przejściach

wg załącznika

wg potrzeb

wg potrzeb

Kwota przeznaczona na fundusz remontowy w roku 2018: 915 687,52



seg. 2

rg 120

seg. 2

rg 120

seg 12

rg 140

seg. 3

rg 8

seg. 8

rg 50

22. ul. Turystyczna 63-73

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

m2 2136

Lp Adres budynku Rodzaj robót J.m. Ilość

1. ul. Szkolna 2-20 malowanie klatek schodowych kl. 10

2. ul. Jasna 102-120 malowanie klatek schodowych kl. 10

Lp Adres budynku Rodzaj robót J.m. Ilość

1. ul. Turystyczna 2, 19, 55 remont dźwigów szt. 3

Kwota na remont dźwigów w roku 2018:                                   

ul. Turystyczna 30-32

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

ul. Turystyczna 14-16

20. ul. Turystyczna 25-29
montaż klap zwrotnych w studniach 
odwadniających

17.

21.
ul. Turystyczna 51-61,                     
ul. Turystyczna 1-3

wymiana lamp pod daszkami - wejścia

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

19.
ul. Turystyczna 25-35, 63-
73

wymiana odcinków instalacji deszczowej 
i sanitarnej

18.

374 299,92

Kwota na malowanie klatek schodowych w roku 2018:                                   190 294,74



Lp Adres budynku Rodzaj robót J.m. Ilość

1. ul. Turystyczna 14-16
docieplenie ściany frontowej i wnęk 
międzyloggiowych

seg. 2

2. ul. Turystyczna 37-47
docieplenie ściany frontowej i wnęk 
międzyloggiowych

seg. 6

3. ul. Turystyczna 63-73
docieplenie ściany frontowej i wnęk 
międzyloggiowych

seg. 6

Lp Adres budynku Rodzaj robót J.m. Ilość

1. os. Barbary
roboty do realizacji przez administrację 
(poz. 5-9)

2. os. Barbary uzupełnienie asfaltów m2 100

3. ul. Szkolna 60 - szczyt
remont schodów terenowych wraz z 
wykonaniem projektu technicznego m2 30

4. ul. Szkolna 62 
budowa placu zabaw - montaż nowych 
elementów

kpl. 1

5. ul. Szkolna 62 
budowa monitoringu na placu zabaw i 
placu kontenerowym

szt. 1

6. ul. Szkolna 62 

budowa placu kontenerowego 
zadaszonego, zamykanego na czytniki 
elektroniczne wraz z wykonaniem 
projektu technicznego

szt. 1

szt. 1

m2 133

8. ul. Jasna 102-120

remont chodnika wraz z zabudową 
koryta ściekowego, remontem schodów 
w skarpie i zabudową nowych 
wycieraczek ściekowych przy drzwiach 
wejściowych

m2 402

9. ul. Turystyczna 18-20
remont chodnika wraz z ułożeniem 
odwodnienia z korytek m2 181

10. ul. Turystyczna 37-47 remont chodnika m2 500

11. ul. Turystyczna 26-28 budowa parkingu m2 854

12. ul. Turystyczna 11-13 
montaż zewnętrznych lamp 
oświetleniowych przy trakcie pieszych 
wraz z wykonaniem projektu

szt. 2

13. ul. Turystyczna 35
zagospodarowanie terenu na szczycie 
budynku m2 324

Kwota przeznaczona na remont elewacji w roku 2018: 2 506 621,58

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

1 272 122,79

7. ul. Jasna 1-19
montaż elementów siłowni plenerowej 
wraz z nawierzchnią z kostki betonowej

wg załącznika



szt. 1

rg 4

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

Lp. Adres budynku Rodzaj robót J.m. Ilość

seg 2

rg 43

szt. 8

rg 24

rg 80

rg 40

m2 400

rg 32

m2 840

rg 60

m2 840

rg 60

rg 40

mb 33

rg 20

Cele jakościowe do realizacji w roku 2018

2. os. Barbary

4. os. Barbary
wg potrzeb

1. ul. Turystyczna 14-16

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

14.

ul. Turystyczna 37-47

ul. Turystycza 14-16
w celu poprawy estetyki budynku 
zagospodarowanie terenów zielonych

ul. Turystyczna 39

w celu poprawy estetyki budynku - 
likwidacja graffiti na szczytach budynku

wg potrzeb

6.
w celu poprawy estetyki budynku 
zagospodarowanie terenów zielonych

montaż progu zwalniającego

w celu poprawy estetyki budynku 
zagospodarowanie terenów zielonych

7. ul. Turystyczna 63-73

3. os. Barbaray
w celu poprawy estetyki oraz 
bezpieczeństwa montaż drzwi do 
węzłów, szuszarni, rowerowni

w celu poprawy bezpieczeństwa 
mieszkańców remont progów przy 
drzwiach wejściowych

9.

5.

ul. Turystyczna 5-7

8. os. Barbary
w celu poprawy bezpieczeństwa 
mieszkańców odnowienie kopert dla 
osób niepełnosprawnych

w celu poprawy bezpieczeństwa 
mieszkańców montaż elementów 
ogrodzenia przy skwerze

wg potrzeb



   

Lp Adres budynku Rodzaj robót J.m. Ilość

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

2. os. Gwarków uszczelnianie złącz międzypłytowych
         mb    

m2
wg 

potrzeb

3. os. Gwarków

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

4. os. Gwarków
montaż nasad kominowych typu Ekon, 
montaż nawiewników

5.
ul. Małopolska 1-19, 21-39, 
61-79, 81-99, 101-119

kafelkowanie wejść kl. 50

6.
ul. Małopolska 1-19, 21-39, 
61-79, 81-99, 101-119

ocieplenie stropów parterów kl. 50

7.
ul. Wielkopolska 2-16,                    
ul. Małopolska 81-99

wymiana okładzin lastrykowych na 
stopniach klatek schodowych i zejść do 
piwnic

szt. 344

8. os. Gwarków
wymiana okładzin lastrykowych na 
stopniach klatek schodowych

szt. 10

9. ul. Małopolska 1-19
wymiana okładzin lastrykowych na 
stopniach klatek schodowych

szt. 17

63

10

63

10

13. ul. Małopolska 101-119
wymiana okładzin lastrykowych na 
stopniach klatek schodowych

szt. 21

14. ul. Beskidzka 3-17
montaż okładzin lastrykowych na 
stopniach schodowych zejść do piwnic 

szt. 40

15.
ul. Wielkopolska 2-16,                
1-15

wykonanie przeszklenia szafek 
licznikowych - wykonanie nowych drzwi 
w całości z pleksy

szt. 64

16.
ul. Małopolska 1-19, 41-59, 
61-79, 81-99, 101-119;                                                     
ul. Beskidzka 18-32, 19-33

wymiana drzwi do rowerowni EI30 wraz 
z futryną i z kluczami

szt. 58

17.
ul. Małopolska 13, 15, 41, 
85; ul. Beskidzka 26, 39;  ul. 
Wielkopolska 2, 4, 6, 10, 14

wymiana drzwi stalowych do suszarni  
wraz z futryną i z kluczami

szt. 13

11. ul.Małopolska 1-19

montaż okładzin lastrykowych na 
stopniach zejść do piwnic wraz z 
remontem progów przy drzwiach 
wejściowych od wewnątrz klatek

szt.

os. Gwarków  - Jastrzębie-Zdrój

wg załącznika

wg potrzeb

wg potrzeb

montaż okładzin lastrykowych na 
stopniach zejść do piwnic wraz z 
remontem progów przy drzwiach 
wejściowych od wewnątrz klatek

Kwota przeznaczona na fundusz remontowy w roku 2018: 1 012 980,00

12. ul. Małopolska 101-119 szt.



18. ul. Wielkoplska 2-16

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

seg. 8

szt 24

rg 375

szt 100

rg 180

szt 30

rg 1080

Lp Adres budynku Rodzaj robót J.m. Ilość

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

malowanie klatek schodowych bud. 5

Lp Adres budynku Rodzaj robót J.m. Ilość

1. ul. Wielkopolska 7, 11 remont dźwigu szt. 2

Lp Adres budynku Rodzaj robót 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

przebudowa wyłączników dzwonkowych 
na parterach

19.

20.

wymiana poziomów instalacji kanalizacji 
deszczowej i sanitarnej w piwnicy na 
PCV wraz z naprawą ścian po 
przekuciach

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

ul. Małopolska 1-19, 21-39, 
61-79 

2 335 015,09

Kwota na malowanie klatek schodowych w roku 2018:                                   367 753,22

Kwota na remont dźwigów w roku 2018:                                   299 320,02

21.

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

kompleksowy remont oświetlenia we 
wsypach wraz z osprzętem oraz 
kompleksowy remont instalacji 
elektrycznej w piwnicach

Kwota przeznaczona na remont elewacji w roku 2018:



Lp Adres budynku Rodzaj robót J.m. Ilość

1. os. Gwarków
roboty do realizacji przez administrację 
(poz. 9-10)

2. ul. Wielkopolska 17-31
remont schodów terenowych wraz z 
wykonaniem nowych poręczy

szt 13

3. os. Gwarków uzupełnienie asfaltów m2 250

4. ul. Wielkopolska 2-16
wykonanie podbudowy bezpiecznej pod 
huśtawkę pojedyńczą m2 28

5. ul. Wielkopolska 1-15

wykonanie projektu technicznego 
remontu schodów terenowych wraz z 
wykonaniem nowych poręczy przy 
schodach 

kpl. 1

6. ul. Wielkopolska 1-15 kompleksowy remont chodnika m2 650

7. ul. Beskidzka 35 
kompleksowy remont chodnika (istnieją 
płytki) m2 14

8.
ul. Wielkopolska 1-15,                       
ul. Małopolska 101-119

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

12. ul. Beskidzka 3 
wykonanie ogrodzenia placu 
kontenerowego wraz z przełożeniem 
kostki brukowej

mb 29

13. ul. Beskidzka 18-32
wykonanie poszerzenia wjazdu pod 
budynek 

kpl. 1

wg załącznika

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

1 085 311,34



Lp. Adres Rodzaj robót J.m. Ilość

szt. 4

rg 32

szt. 6

rg 48

szt. 3

rg 24

szt. 3

rg 24

szt. 2

rg 16

szt. 3

rg 48

szt. 16

rg 120

kl 50

rg 128

m2 60

rg 90

m2 50

rg 90

3. ul. Małopolska 81-99

2.

1.

10. ul. Beskidzka 3-17
w celu poprawy estetyki budynku 
zaaranżowanie ogródków przy 
wejściach do klatek schodowych

9. ul. Małopolska 61-79
w celu poprawy estetyki budynku 
zaaranżowanie ogródków przy 
wejściach do klatek schodowych

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

ul. Małopolska 101-119

7.

6.

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

likwidacja grafitti na szczytach 
budynków

8.
ul. Małopolska 21-39; 61-
79; 81-99; 101-119; 1-19

5.

4.

os. Gwarków

ul. Małopolska 1-19

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

ul. Małopolska 21-39

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

ul. Małopolska 61-79

Cele jakościowe do realizacji w roku 2018



   

Lp Adres budynku Rodzaj robót J.m. Ilość

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

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
montaż nasad kominowych typu „Ekon”, 
montaż nawiewników, wymiana 
skorodowanych deflektorów

5. ul. Ruchu Oporu 4-6

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

m2 300

6. ul. Ruchu Oporu 13-19, 4-6
wymiana włazów na poddasze na 
wysokiej obudowie

szt. 3

7. ul. Wodeckiego 2-4
montaż siłowników teleskopowych z 
linką  w istniejących wyłazach 
dachowych

szt. 8

8.
ul. Ruchu Oporu 13-19, 4-6, 
21-23, 43-45

wymiana skorodowanych deflektorów szt. 78

9. ul. Ruchu Oporu 13-19, 4-6 kafelkowanie wiatrołapów szt. 6

10. ul. Ruchu Oporu 13-19, 4-6
wymiana uszkodzonych poliwęglanów 
nad wiatrołapem łącznie z obróbką 
blacharską

szt. 12

11. ul. Ruchu Oporu 13-19, 4-6
wyczyszczenie zanieczyszczonego 
odchodami gołębimi ocieplenia na 
poddaszu + dezynfekcja

kl. 6

12. ul. Ruchu Oporu 27-41
czyszczenie poddaszy  z odchodów 
gołębich z przeprowadzeniem 
dezynfekcji

kl. 8

13.
ul. Ruchu Oporu 13-19, 4-6, 
1-11, ul. Wodeckiego 2-4, 
ul. Malchera 1-5

montaż drzwi p.poż. z ościeżnicami w 
piwnicy (z kompletem kluczy)

szt. 35

14.
ul. Ruchu Oporu 13-19, 4-6, 
1-11

wymiana drzwi wspólnego użytku  w 
piwnicy na metalowe z ościeżnicami z 
kompletem kluczy

szt. 30

15. ul. Ruchu Oporu 39
montaż domofonu cyfrowego z 
czytnikiem zbliżeniowym oraz centralką

kpl. 1

Kwota przeznaczona na fundusz remontowy w roku 2018: 444 843,23

os. Zofiówka Jastrzębie-Zdrój

wg potrzeb

wg załącznika

wg potrzeb



16. ul. Malchera 3
montaż domofonu cyfrowego z 
czytnikiem zbliżeniowym oraz centralką

kpl. 1

17. ul. Wodeckiego 2-4
wymiana kaset domofonowych na 
cyfrowe

kl. 2

18. ul. Wodeckiego 2-4
wymiana siatek zabezpieczajacych 
drabinkę na dach

szt. 8

19. ul. Ruchu Oporu 27-41
zabezpieczenie otworów wentylacyjnych 
poddasza zaworami wenylacyjnymi oraz 
zamurowanie co drugiego otworu

szt. 166

szt. 6

rg 96

szt. 34

rg 160

kl. 2

rg 64

kl. 2

rg 32

szt 5

rg 80

25. ul. Ruchu Oporu 13-19

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

m2 600

Lp Adres budynku Rodzaj robót J.m. Ilość

1.
ul. Ruchu Oporu 13-15, 17-
19, ul. Malchera 1-5

malowanie klatek schodowych kl. 6

Kwota na malowanie klatek schodowych w roku 2018:                                   81 040,38

Kwota na remont dźwigów w roku 2018:                                   

21.

24.

wymiana grzejników na klatce 
schodowej

zamurowanie jednego z dwóch otworów 
drzwiowych do suszarni w piwnicy

ul. Ruchu Oporu 1 -11, 13-
19, 4-6

20.

ul. Malchera 1-5,                  
ul. Ruchu Oporu 4-6,                     
ul. Wodeckiego 2-4

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

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

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

ul. Ruchu Oporu 4-6

33 164,33

ul. Wodeckiego 2-4
wymiana oświetlenia na lampy LED w 
piwnicy

22.

23.



Lp Adres budynku Rodzaj robót J.m. Ilość

1. ul. Ruchu Oporu 13-19
ocieplenie ścian budynku bez ocieplenia 
balkonów z wymianą balustrad 
balkonowych i remontem posadzek

bud. 1

2. ul. Ruchu Oporu 4-6
ocieplenie ścian budynku bez ocieplenia 
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. 3-7)

2. os. Zofiówka uzupełnienie asfaltów m2 50

3. ul. Wodeckiego 2
wykonanie placu kontenerowego wraz z 
ogrodzeniem i monitoringiem

szt. 1

4.
ul. Ruchu Oporu - parking 
przy płocie kopalnianym 

przełożenie kostki z likwidacją korzeni 
drzew z wymianą uszkodzonych 
krawężników 30% oraz wymianą 
uszkodzonej kostki 20% i uzupełnieniem 
podbudowy

m2 1100

szt. 7

rg 16
ul. Malchera 6

wymiana uszkodzonych paneli w 
ogrodzenia na placu zabaw

332 218,51
Dodatkowe środki z Uchwały nr 7 Walnego Zgromadzenia z 
dnia 08.06.2017r. oraz pozostałe przychody:

wg załącznika

Kwota przeznaczona na remont elewacji w roku 2018: 493 720,37

5.



Lp. Adres budynku Rodzaj robót J.m. Ilość

rg 8

rg 8

rg 120

rg 32

mb 30

rg 80

rg 16

szt. 22

rg 24

Cele jakościowe do realizacji w roku 2018

3. os. Zofiówka

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

wg potrzeb

1. ul. Ruchu Oporu 13-19
w celu poprawy bezpieczeństwa i 
estetyki wymiana popękanych płytek na 
posadzce w wiatrołapach

wg potrzeb

5. os. Zofiówka
w celu poprawy bezpieczeństwa i 
estetyki wykonanie nowych ogrodzeń

wg potrzeb
4. os. Zofiówka

6. ul. Ruchu Oporu – rynek
w celu poprawy estetyki wykonanie 
małej architektury

w celu poprawy estetyki montaż nowych 
tablic ogłoszeniowych

7. os. Zofiówka

wg potrzeb

w celu poprawy estetyki pomalowanie 
istniejącego ogrodzenia ogródków 

2. ul. Ruchu Oporu 4-6
w celu poprawy bezpieczeństwa i 
estetyki wymiana popękanych płytek na 
posadzce w wiatrołapach

wg potrzeb



   

Lp Adres budynku Rodzaj robót J.m. Ilość

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

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

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

4. ul. Katowicka 1-3
montaż nasad kominowych typu Ekon, 
montaż nawiewników

5. ul. Katowicka 1-3
uzupełnienie posadzki lastrikowej na 
przejściach komunikacyjnych

szt. 7

seg. 2

rg 120

seg. 2

rg 120

8. ul. Katowicka 1-3

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

seg. 2

Kwota na malowanie klatek schodowych w roku 2018:                                   48 200,55

os. Morcinka - Jastrzębie-Zdrój

wg załącznika

wg potrzeb

Kwota przeznaczona na fundusz remontowy w roku 2018: 54 109,45

Prace zostały wykonane w 
2017r. 

7.

wg potrzeb

6. ul. Katowicka 1-3

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

Kwota na remont dźwigów w roku 2018:                                   33 395,48

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

ul. Katowicka 1-3
wymiana grzejników na przejściach 
komunikacyjnych

Kwota przeznaczona na remont elewacji w roku 2018: 191 755,87

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

Środki w wysokości 191 755, 87 zł są przeznaczone na spłatę remontu elewacji budynku.



Lp Adres budynku Rodzaj robót J.m. Ilość

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

Lp. Adres budynku Rodzaj robót J.m. Ilość

seg. 2

rg 43

m2 200

rg 16

Cele jakościowe do realizacji w roku 2018

1. ul. Katowicka 1-3

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

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

131 540,88

2. ul. Katowicka 1-3
w celu poprawy estetyki budynku 
zagospodarowanie terenów zielonych

wg załącznika



   

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 
klatkach schodowych i w piwnicach oraz 
wymiana drzwi

4. os. 1000-Lecia
montaż nasad kominowych typu „Ekon”, 
montaż nawiewników, wymiana 
skorodowanych deflektorów

5. ul. Truskawkowa 7-13
wymiana kaset domofonowych z 
analogowych na cyfrowe wraz z 
modułem na czytniki zbliżeniowe

szt. 4

6.
os. 1000-lecia 5, 7 ,8, 11, 
37-40, 34

montaż drzwi p.poż. z ościeżnicami w 
piwnicy (z kompletem kluczy)

szt. 25

7. os. 1000- lecia 37-40, 34
wymiana drzwi wspólnego użytku  w 
piwnicy na metalowe z ościeżnicami                      
(z kompletem kluczy)

szt. 12

8. os. 1000 lecia 31-36 wymiana włazów na wysokiej obudowie szt. 6

9. os. 1000-lecia 1, 2, 4
wymiana pasów podrynnowych, rynien i 
rur spustowych na budynku

kpl. 3

10. os. 1000-lecia 5
wymiana pasów podrynnowych i rur 
spustowych na budynku

kpl. 1

11. os. 1000-Lecia 11
wymiana instalacji kanalizacji sanitarnej 
na poziomie piwnic z wyprowadzeniem 
do przykanalików

kl. 3

kl. 13

rg 416

rg 100

szt. 33

rg 280

kl. 20

rg 500

wg potrzeb

wg załącznika

wg potrzeb

modernizacja instalacji elektrycznej 
(wymiana bezpieczników na typ "S") + 
wymiana oświetlenia na LED (klatki i 
piwnice)+  wymiana RBK na 63 A

os. 1000-lecia - Jastrzębie-Zdrój

wymiana oświetlenia na LED w 
piwnicach oraz wymiana RBK na 63 A

Kwota przeznaczona na fundusz remontowy w roku 2018: 388 013,73

os. 1000-lecia 1, 2, 4, 6

19.

16.

os. 1000-lecia 1, 2 ,4 ,6, 21-
40

12.

wymiana instalacji kanalizacji sanitarnej 
wg potrzeb

os. 1000-lecia 

os. 1000-lecia 21-40

17.
wymiana grzejników na klatkach 
schodowych



kl. 4

rg 160

kl. 4

rg 160

kl. 4

rg 160

Lp Adres budynku Rodzaj robót J.m. Ilość

1. os.1000-lecia 37-40 malowanie klatek schodowych kl. 4

Lp Adres budynku Rodzaj robót J.m. Ilość

1. os. 1000-lecia
roboty do realizacji przez administrację 
(poz. 3-5)

2. os. 1000- lecia 21-30
montaż powierzchni bezpiecznej 
ażurowej na placu zabaw

3. os. 1000-lecia uzupełnienie asfaltów m2 50

4. os. 1000-lecia 31-40

wykonanie projektu parkingu wraz z 
oświetleniem i odwodnieniem oraz 
placykiem kontenerowym (2 szt.) + 
system monitoringu + projekt chodnika z 
kl. 40 do nowego parkingu

kpl. 1

rg 24

6. os. 1000- lecia 11
montaż bezpiecznej nawierzchni pełnej 
na placu zabaw m2 25

7. os. 1000- lecia 11
wymiana dwóch słupów oświetlenia 
ulicznego

szt. 2

61 804,78

Kwota przeznaczona na remont elewacji w roku 2018: 282 439,12

os. 1000-lecia 8

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

194 960,48

Prace zostały wykonane w 
2017r.

wykonanie dodatkowego wzmocnienia 
konstrukcji ogrodzeń do kontenerów na 
odpady łącznie z wymianą zniszczonych 
paneli

wg załącznika

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

5.

20.

21.

Kwota na malowanie klatek schodowych w roku 2018:                                   

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

os. 1000-lecia

os. 1000-lecia 7 

Środki w wysokości 282 439,12  zł są przeznaczone na spłatę remontu elewacji.

wg potrzeb

22. os. 1000-lecia 11

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



Lp. Adres budynku Rodzaj robót J.m. Ilość

szt. 4

rg 8

rg 24

rg 80

rg 64

szt. 14

rg 16

Cele jakościowe do realizacji w roku 2018

wg potrzeb

wg potrzeb

2.

1.

os. 1000-lecia 21-24

os. 1000-lecia
w celu poprawy estetyki montaż nowych 
tablic ogłoszeniowych przy wejściach do 
budynku

w celu poprawy bezpieczeństwa i 
estetyki zabezpieczenie wlotów 
kominowych siatką

ul. Truskawkowa 7-13

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

5.

wg potrzeb
os. 1000-lecia

3. os. 1000-lecia
w celu poprawy estetyki odnowienie 
płotków w ogródkach

4.

w celu poprawy estetyki nieruchomości 
zagospodarowanie terenów zielonych 
(ułożenie kostki granitowej z 
wypełnieniem żwirkiem)



   

Lp Adres budynku Rodzaj robót J.m. Ilość

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

2. os.Sikorskiego

uszczelnianie złącz międzypłytowych 
oraz uszczelnienie złącz na ścianach 
balkonowych wraz z uzupełnieniem 
tynku

         mb    

m2
wg 

potrzeb

3. os.Sikorskiego

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

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

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

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

7. os.Sikorskiego 25 A-C
przegląd i konserwacja urządzeń p.poż. 
instalacji pionów nawodnionych

bud. 1

8. os.Sikorskiego 28, 30 kafelkowanie wejść szt. 8

9. os.Sikorskiego 29 A-F

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

m2 1115

szt. 99

rg 200

szt. 56

rg 100

12. os.Sikorskiego 20 A-J

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

m2 1400

wg potrzeb

10. os.Sikorskiego 26, 27
remont oświetlenia (lampy LED z 
czujnikiem ruchu) przed windami

remont oświetlenia (lampy LED z 
czujnikiem ruchu) - piony

11. os.Sikorskiego 28, 30

os. Sikorskiego - Żory

Kwota przeznaczona na fundusz remontowy w roku 2018: 360 181,34

wg załącznika

wg potrzeb



Lp Adres budynku Rodzaj robót J.m. Ilość

1. os. Sikorskiego 28 A-D malowanie klatek schodowych kl. 4

2. os. Sikorskiego 30 A-D malowanie klatek schodowych kl. 4

Lp Adres budynku Rodzaj robót J.m. Ilość

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

Lp Adres budynku Rodzaj robót J.m. Ilość

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

2. os.Sikorskiego uzupełnienie asfaltów

3. os.Sikorskiego 25, 27
zabudowa nowej piaskownicy na placu 
zabaw

szt. 2

4. os.Sikorskiego 26 budowa parkingu m2 1507

Lp. Adres Rodzaj robót J.m. Ilość

szt. 5

rg 32

szt. 9

rg 32

m2 900

rg 64

wg potrzeb

wg załącznika

Cele jakościowe do realizacji w roku 2018

2. os.Sikorskiego 26, 27

w celu zwiększenia bezpieczeństwa i 
estetyki budynków wymiana 
uszkodzonych poliwenglanów  w 
drzwiach wejściowych do budynków

3.

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

474 638,33

1. os.Sikorskiego 26 A-D

w celu  poprawy estetyki w budynku  
przebudowa otworów i wymiana 
drzwiczek rewizyjnych przewodów 
kominowych

Środki w wysokości 1 058 684,08 zł są przeznaczone na spłatę remontu elewacji budynku.

os.Sikorskiego 20, 28, 30, 
35

w celu poprawy estetyki 
zagospodarowanie terenu zielonego 
przed budynkiem

Kwota przeznaczona na remont elewacji w roku 2018: 1 058 684,08

Kwota na malowanie klatek schodowych w roku 2018:                                   116 985,22

Kwota na remont dźwigów w roku 2018:                                   92 364,03



   

Lp Adres budynku Rodzaj robót J.m. Ilość

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

2. os.Pawlikowskiego uszczelnianie złącz międzypłytowych
         mb    

m2
wg 

potrzeb

3. os.Pawlikowskiego

wymiana okien w mieszkaniach, na 
przejściach komunikacyjnych  i w 
piwnicach oraz montaż okuć uchylno-
rozwiernych w oknach na przejściach

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

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

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

7. os.Pawlikowskiego 19C
naprawa i pomalowanie ściany 
szczytowej m2 400

8. os.Pawlikowskiego 20C
naprawa i pomalowanie ściany 
szczytowej m2 400

9.
os.Pawlikowskiego 19C, 
20C

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

Lp Adres budynku Rodzaj robót J.m. Ilość

1. os. Pawlikowskiego 19B remont dźwigu szt. 1

1 407 927,63

wg potrzeb

wg potrzeb

110 639,76Kwota na remont dźwigów w roku 2018:                                   

Kwota przeznaczona na remont elewacji w roku 2018:

wg załącznika

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

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

Kwota na malowanie klatek schodowych w roku 2018:                                   77 754,66

os. Pawlikowskiego - Żory

Kwota przeznaczona na fundusz remontowy w roku 2018: 205 836,65



Lp Adres budynku Rodzaj robót 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

Lp. Adres Rodzaj robót J.m. Ilość

szt. 13

rg 112

szt. 15

rg 80

m2 170

rg 100

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

1 058 054,77

os. Pawlikowskiego 16, 17, 
18, 19, 20

w celu poprawy estetyki budynku 
malowanie balustrad przy zejściach do 
wsypów

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

3. os.Pawlikowskiego 19, 20

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

wg potrzeb

2.

1. os.Pawlikowskiego 1, 9

Cele jakościowe do realizacji w roku 2018

wg załącznika



   

Lp Adres budynku Rodzaj robót J.m. Ilość

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

2. os. Powstańców Śl.

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

3. os. Powstańców Śl.
montaż nasad kominowych typu Ekon, 
montaż nawiewników

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

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

6. os. Powstańców Śl. 3
przegląd i konserwacja urządzeń p.poż. 
instalacji pionów nawodnionych

bud. 1

7. os. Powstańców Śl. 10

izolacja ścian fundamentowych z 
drenażem, wymianą przykanalików, 
wymianą poziomów kanalizacyjnych i 
deszczowych w piwnicach z likwidacją 
wsypów

mb 236

8.
os. Powstańców Śl. 3, 10,  
13

wymiana instalacji odgromowej na 
dachu oraz zwodów pionowe od strony 
balkonów

bud. 3

9. os. Powstańców Śl. 4, 10 wymiana włazów na poddasze szt. 18

10. os. Powstańców Śl. 3
modernizacja c.o. montaż urządzeń do 
regulacji i odczytu drogą radiową

szt. 1

11. os. Powstańców Śl. 6F
montaż domofonu cyfrowego z 
czytnikiem zbliżeniowym oraz centralką

kpl. 1

12. os. Powstańców Śl. 7

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

seg. 4

13. os. Powstańców Śl. 4

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

m2 1770

14. os. Powstańców Śl. 10

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

m2 1416

os. Powstańców Śląskich  - Żory

Kwota przeznaczona na fundusz remontowy w roku 2018: 906 797,46

wg załącznika

wg potrzeb

wg potrzeb



Lp Adres budynku Rodzaj robót J.m. Ilość

1. os.Powstańców Śl. 7 malowanie klatek schodowych kl. 8

Lp. Adres budynku Rodzaj robót J.m. Ilość

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

Lp Adres budynku Rodzaj robót J.m. Ilość

1. os. Powstańców Śl. 16 docieplenie ściany frontowej kl. 6

Lp Adres budynku Rodzaj robót J.m. Ilość

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

2. os. Powstańców Śl. uzupełnienie asfaltów m2 400

3. os. Powstańców Śl. 8 wymiana krawężników mb 150

4. os. Powstańców Śl. 8 wykonanie podbudowy pod asfalt m2 60

5. os. Powstańców Śl. 8
montaż metalowych urządzeń 
zabawowych wraz z bezpieczną 
nawierzchnią

szt. 2

6. os. Powstańców Śl. 3, 4
wykonanie koncepcji zagospodarowania 
terenu (parking, plac zabaw, strefa 
rekreacyjna)

kpl. 1

7.
os. Powstańców Śl.12 A,  B, 
C

poszerzenie miejsc parkingowych z płyt 
ażurowych - betonowych m2 120

8.  os. Powstańców Śl. 9, 11 wykonanie bulodromu szt. 1

9.
os. Powstańców Śl. 7, 10, 
13

wykonanie powtarzalnych projektów 
oświetlonych placyków kontenerowych  
z monitoringiem i zamykanych modułem 
na czytniki zbliżeniowe

kpl. 1

10. os. Powstańców Śl. 4B
przełożenie podjazdu dla inwalidy z 
budynku 12H

szt. 1

175 965,00

Kwota przeznaczona na remont elewacji w roku 2018: 1 806 754,22

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

679 892,27

Kwota na remont dźwigów w roku 2018:                                   164 259,36

wg załącznika

Kwota na malowanie klatek schodowych w roku 2018:                                   



Lp. Adres Rodzaj robót J.m. Ilość

szt. 3

rg 48

m2 110

rg 110

mb 20

rg 25

w celu poprawy estetyki 
zagospodarowanie terenu zielonego 
przed budynkiem

1. os. Powstańców Śl.

3. os. Powstańców Śl. 15

w celu poprawy racjonalnego 
gospodarowania ciepłem ocieplenie 
stropu piwnic w budynku

ze względów estetycznych likwiadacja 
grafiti na elewacjach budynków

Cele jakościowe do realizacji w roku 2018

2. os. Powstańców  Śl. 15E



   

Lp. Adres budynku Rodzaj robót J.m. Ilość

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

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

3. os. Gwarków
montaż nasad kominowych typu „Ekon”, 
montaż nawiewników

4. os. Gwarków 30
wykonanie odgromów na dachu 
budynku (bez zwodów piowych)

kl. 4

5. os. Gwarków 18
budowa miejsc parkingowych zgodnie z 
projektem m2 1400

Lp Adres budynku Rodzaj robót J.m. Ilość

1. os. Gwarków 30 malowanie klatek schodowych kl. 4

Lp. Adres budynku Rodzaj robót J.m. Ilość

1. os. Gwarków 34 wykonanie miejsc parkingowych

Lp. Adres Rodzaj robót J.m. Ilość

szt. 1

rg 24

rg 64
2. os. Gwarków 30

w celu zabezpieczenia piwnic przed 
zalewaniem wymiana poziomów 
kanalizacji deszczowej

wg potrzeb

os. Gwarków 1.
ze względów estetycznych likwidacja 
grafiti na elewacji budynku

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

Cele jakościowe do realizacji w roku 2018

75 997,43

Prace zostały wykonane w 
2017 roku. 

Środki w wysokości 280 901,93  zł są przeznaczone na spłatę remontu elewacji.

Kwota przeznaczona na remont elewacji w roku 2018: 280 901,93

Kwota na malowanie klatek schodowych w roku 2018:                                   25 821,12

wg potrzeb

wg potrzeb

wg załącznika

os. Gwarków - Żory

Kwota przeznaczona na fundusz remontowy w roku 2018: 230 862,03



   

Lp. Adres budynku Rodzaj robót J.m. Ilość

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

2. Al. Wojska Polskiego
wymiana okien w mieszkaniach, na 
klatkach schodowych i w piwnicach oraz 
wymiana drzwi

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

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

5. Al. Wojska Polskiego 6, 10 wymiana wymiennika c.o szt. 2

Lp Adres budynku Rodzaj robót J.m. Ilość

1. Al. Wojska Polskiego 8
remont elewacji balkonowej i remont 
posadzek

seg. 2

Lp. Adres budynku Rodzaj robót J.m. Ilość

1.
Al. Wojska Polskiego 9, 10, 
11

wykonanie projektu technicznego 
parkingów, dróg pożarowych i  
promenady wraz z oświetleniem

kpl. 1

2. Al. Wojska Polskiego 8 montaż karuzeli tarczowej z siedzeniami szt. 1

Al. Wojska Polskiego - Żory

Kwota przeznaczona na fundusz remontowy w roku 2018: 130 210,43

Kwota na malowanie klatek schodowych w roku 2018:                                   72 974,49

wg załącznika

wg potrzeb

wg potrzeb

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

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

109 973,64

Kwota przeznaczona na remont elewacji w roku 2018: 323 708,77



Lp. Adres Rodzaj robót J.m. Ilość

m2 590

rg 98

szt. 2

rg 24

piony 12

rg 96

1. Al. Wojska Polskiego 9
w celu zabezpieczenia budynku przed 
zalewaniem konserwacja połaci 
dachowej i kominów

3. Al.  Wojska Polskiego  6

w celu zabezpieczenia piwnic przed 
zalewaniem wymiana zaworów pod 
pionami ciepłej wody i cyrkulacji wraz z 
wymianą kształtek ocynkowanych

2. Al. Wojska Polskiego 

Cele jakościowe do realizacji w roku 2018

ze względów estetycznych likwidacja 
grafiti na elewacjach budynków



   

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
montaż nasad kominowych typu „Ekon”, 
montaż nawiewników

3. ul. Kościuszki 1
gromadzenie środków na przełożenie 
dachówki wraz z ułożeniem płyty OSB - 
środkowa część budynku

bud. 1

Lp. Adres budynku Rodzaj robót J.m. Ilość

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

Prace zostały wykonane w 
2016r.

Kwota na malowanie klatek schodowych w roku 2018:                                   27 142,69

Kwota przeznaczona na remont elewacji w roku 2018: 120 330,15

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

48 560,43

wg potrzeb

wg potrzeb

Rynek  - Żory

Kwota przeznaczona na fundusz remontowy w roku 2018: 27 431,46

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

Środki w wysokości 120 330,15 zł są przeznaczone na spłatę remontu elewacji budynku.



   

Lp Adres budynku Rodzaj robót J.m. Ilość

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

2. ul. G. Morcinka uszczelnianie złącz międzypłytowych
         mb    

m2
wg 

potrzeb

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

4. ul. G. Morcinka
montaż nasad kominowych typu „Ekon”, 
montaż nawiewników

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

szt. 1

Lp Adres budynku Rodzaj robót J.m. Ilość

1. ul. G. Morcinka 17C docieplenie ścian budynku bud. 1

2. ul. G. Morcinka 17C
wykonanie instalacji antenowej do 
odbioru naziemnych programów 
cyfrowych

bud. 1

Lp Adres budynku Rodzaj robót J.m. Ilość

1. Kaczyce
wykonanie ogrodzenia placu zabaw z 
zamykaną bramką

2. Kaczyce
montaż elementów placu zabaw wraz z 
przygotowaniem podłoża piaskowego

3. Kaczyce
montaż podwójnej metalowej huśtawki 
HWS-02B/P

4. Kaczyce uzupełnienie ubytków asfaltów m2 20

wg potrzeb

wg potrzeb

Kaczyce

Kwota przeznaczona na fundusz remontowy w roku 2018: 53 215,27

Prace zostały wykonane w 
2016r.

39 621,88

Prace zostały wykonane w 
2017 roku zgodnie z 

Uchwałą RN nr 52/2017 z 
dn. 24.05.2017r.

Kwota na malowanie klatek schodowych w roku 2018:                                   13 658,15

Kwota przeznaczona na remont elewacji w roku 2018: 81 926,97

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

Prace zostały wykonane w 
2015r.

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



   

Lp Adres budynku Rodzaj robót J.m. Ilość

1. ul. Piaskowa 9, 11 uszczelnianie złącz międzypłytowych
         mb    

m2
wg 

potrzeb

2. ul. Piaskowa 9, 11
wymiana okien w mieszkaniach, na 
przejściach komunikacyjnych                    
i w piwnicach oraz wymiana drzwi

szt. 70

rg 64

szt. 70

rg 64

5. ul. Piaskowa 9, 11
gromadzenie środków na wymianę 
wykładzin na klatkach m2 1000

Lp Adres budynku Rodzaj robót J.m. Ilość

1. ul. Piaskowa 9, 11 uzupełnienie asfaltów m2 70

2. ul. Piaskowa 9, 11 poszerzenie chodnika m2 60

wg potrzeb

3. ul. Piaskowa 9
remont oświetlenia (lampy LED z 
czujnikiem ruchu)

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

Suszec    
Kwota przeznaczona na fundusz remontowy w roku 2018: 36 396,83

23 265,95

4. ul. Piaskowa 11
remont oświetlenia (lampy LED z 
czujnikiem ruchu)

Kwota na malowanie klatek schodowych w roku 2018:                                   24 203,05

Kwota przeznaczona na remont elewacji w roku 2018: 74 095,14

Środki w wysokości 74 095,14  zł są przeznaczone na spłatę remontu elewacji.

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