
luty 2015r., nr 46

l Poszczególni członkowie Zarządu przyjmują mieszkańców w każdy czwartek w godzinach od 14.00 do 16.00
l Dyżur członka Rady Nadzorczej - w każdy ostatni czwartek miesiąca w godz. od 14.00 do 16.00 DYŻURY

Górnicza Spółdzielnia 
Mieszkaniowa wychodząc 
naprzeciw wszystkim, be-
dącym na etapie tworze-

nia własnego biznes planu, uprzejmie 
informuje, że posiada własne lokale 
użytkowe, mieszczące się w pawilo-
nach wolnostojących, które mogą być 
wynajmowane na prowadzenie każ-
dego rodzaju działalności gospodar-

czej. Lokale te mają zapewniony swo-
bodny dojazd środkami transportu  
i wyposażone są w niezbędne media.

Stawki czynszu są bardzo atrakcyj-
ne, konkurencyjne i powinny dodat-
kowo zachęcić wszystkich zaintereso-
wanych do wynajęcia lokalu właśnie 
w naszej Spółdzielni.

Wynajmowanie lokali użytkowych 
stanowiących mienie Spółdzielni na-

stępuje zwykle w drodze przetargu, 
zgodnie z Regulaminem przeprowa-
dzania przetargów na najem lokali 
użytkowych i garaży oraz zawierania 
umów najmu i dzierżawy terenu, sta-
nowiącym załącznik nr 1 do Uchwały 
nr 60/2012 z dnia 28.08.2012r. Rady 
Nadzorczej GSM. W takim przypadku 
Spółdzielnia ogłasza warunki przystą-
pienia do przetargu wraz z wywoław-

czą stawką czynszu, która może ulec 
zwiększeniu w wyniku licytacji ofe-
rentów biorących udział w przetargu.

Zdarza się jednak, że przetarg nie 
wyłania najemcy z uwagi na brak za-
interesowanych. W takiej sytuacji, 
Spółdzielnia, zgodnie z powołanym 
powyżej Regulaminem, może zasto-
sować inne formy wyboru Najemców 
przedmiotowych lokali. Wówczas za-
angażowani w ten proces pracownicy 
Spółdzielni, rozpoczynają intensyne 
poszukiwania potencjalnych Najem-
ców na rynku obrotu nieruchomościa-
mi lub poprzez zlecenie poszukiwania 
Najemców biurom nieruchomości.

W przypadku rezygnacji dotych-
czasowego Najemcy z umowy naj-
mu, dopuszcza się możliwość wskaza-
nia przez dotychczasowego Najemcę 
osoby (podmiotu), który może prze-
jąć najem lokalu na podstawie nowej 
umowy najmu na dotychczas obowią-
zujących warunkach. Wysokość staw-

ki najmu nie może być niższa od po-
przednio obowiązującej.

Na dzień dzisiejszy Spółdzielnia 
posiada bogatą ofertę wolnych lokali, 
które nie znalazły Najemcy w drodze 
przetargu.

W przypadku zainteresowania da-
nym lokalem, należy złożyć pismo do 
Zarządu Górniczej Spółdzielni Miesz-
kaniowej z wyrażeniem woli najmu 
lokalu i ewentualnie propozycją staw-
ki czynszu. Stawka ta oczywiście pod-
lega zatwierdzeniu bądź zmianie 
przez członków Zarządu. 

Warto w tym momencie podkre-
ślić, że Zarząd naszej Spółdzielni jest 
bardzo otwarty na wszelkie propozy-
cje przyszłego Najemcy i dopuszcza 
możliwości negocjacji stawki czynszu. 
Warto zatem skorzystać z otwartości  
i przychylności członków Zarządu  
i zainteresować się naszą ofertą.

Kierownik Komórki Windykacji
Dorota Adamczyk

LOKALE UŻYTKOWE DO WYNAJĘCIA!
Rozpoczęcie prowadzenia własnej działalności gospodarczej to 
przede wszystkim dobry pomysł na biznes. Jeżeli znajdzie się niszę 
na rynku to już połowa drogi do tego, aby w przyszłości firma 
mogła odnieść sukces. Każdy, kto marzy o założeniu własnej dzia-
łalności gospodarczej powinien jednak pamiętać o tym, że samo 
założenie firmy związane jest z koniecznością dopełnienia całego 
mnóstwa formalności i przede wszystkim wynajęcia odpowiednie-
go lokalu, w którym firma będzie miała swoją siedzibę. Ale to nie 
powinno nikogo zniechęcać, najważniejszy jest pomysł!
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WYKAZ LOKALI 
przeznaczonych do wynajęcia 

już bez procedury przetargowej:

1. Lokal użytkowy 
przy ul. Armii Krajowej PHU 5 
 - o pow. 206,35 m2 /parter/

2. Lokal użytkowy 
przy ul. Kaszubskiej PHU 35 
 - o pow. 35,29 m2 /parter/ 

3. Lokal użytkowy 
przy ul. Opolskiej PHU 723 
 - o pow. 76,62 m2 /piętro/

4. Lokale użytkowe 
przy ul. Katowickiej PHU 623 
 - o pow. 76,04 m2 /parter/
 - o pow. 312,77 m2 /piętro/
 - o pow. 23,42 m2 /piętro/

 - o pow. 14,39 m2 /piętro-pomieszczenie ciemne/

5. Lokal użytkowy 
przy ul. Kusocińskiego -w paw.22 

 - o pow. 73,66 m2 /pomieszczenia piwniczne/ 

6. Lokal użytkowy 
przy ul. Granicznej 1 (pawilon”B”) 

 - o pow. 37,52 m2 /piętro/ 

Bliższych informacji udziela 
dział finansowo-księgowy 

Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej 
w Jastrzębiu-Zdroju, ul . Graniczna 1 

pokój nr 12, 
tel. 32/4714070 wew. 2, 

tel. 728485847

Serdecznie zapraszamy 
wszystkich zainteresowanych!

Trzeba być gotowym na najgor-
sze, ponieważ ostatnie donie-
sienia medialne atakują nas ze 
wszystkich stron informacjami 

o tym, ile Polacy zarabiają, a na ile ich fak-
tycznie stać. Dane te nie napawają zbyt-
nim optymizmem. Podwyżki pensji zjada 
co roku inflacja, ceny podstawowych pro-
duktów wciąż szybują w górę. Jeśli doło-
żymy do tego kosztowne utrzymanie ro-
dziny, może się sumarycznie okazać, że 
ryzyko stania się dłużnikiem mieszkanio-
wym wzrasta u przeciętnego Kowalskiego 
z miesiąca na miesiąc.

Etyka, prawo i psychologia to podsta-
wy warsztatu współczesnego windykato-
ra. Pomijając aspekty moralne, znajomość 
powyższych zagadnień, przez osoby zaj-
mujące się windykowaniem należności, 
po prostu się opłaca, by skłonić niesolid-
nego płatnika do zwrotu zobowiązań fi-
nansowych wobec Spółdzielni.

Czasami nie zdajemy sobie sprawy, jak 
wiele mechanizmów należy uruchomić, 
żeby osiągnąć oczekiwany rezultat.

Poniżej przedstawiamy sprawozdanie 
z czynności windykacyjnych, przeprowa-
dzonych przez zespół pracowników Ko-
mórki Windykacji Górniczej Spółdzielni 
Mieszkaniowej w roku 2014.

W minionym roku, Komórka Windyka-
cji wystosowała:
l 1798 przypomnień do osób z jed-

nomiesięcznym zadłużeniem czynszo-
wym
l 524 wezwań do zapłaty, do osób 

z dwumiesięczną zaległością

Do dnia 31.12.2014r., przyjęto łącznie 
237 deklaracji dobrowolnej spłaty zadłu-
żenia czynszowego, z czego:
l 146 osób wywiązuje się z deklara-

cji, co stanowi 61,60 %
l 91 osób, nie wywiązuje się z de-

klarcji, co stanowi 38,40 %

W ubiegłym roku, pracownicy Komór-
ki Windykacyjnej, przeprowadzili 90 wy-
wiadów środowiskowych, które są bardzo 
skutecznym elementem procedury od-

dzyskiwania zaległości. Przeprowadza-
ne są one wśród dłużników, którzy nie re-

agują na wszelkie upomnienia, wezwania 
i inne informacje dotyczące stanu ich za-
dłużenia. Nie kontaktują się z pracowni-
kami Komórki Windykacji i nie wykazują 
zainteresowania podpisaniem ugody - de-
klaracji dobrowlonej spłaty zadłużenia.

W przedstawianym okresie sprawoz-
dawczym do Sądu Rejonowego w Ja-
strzębiu-Zdroju, przekazano 75 po-
zwów w celu uzyskania nakazu zapłaty 
za zaległości czynszowe na kwotę: 
524.296,66 zł, z tego doręczonych zo-
stało 27 prawomocnych nakazów za-
płaty, na kwotę: 195.970,65 zł. 

W stosunku do 13 spraw wszczęto 
postępowanie egzekucyjne, na łączną 
kwotę: 59.164,99 zł.

Spłacono i zakończono 4 sprawy, na 
łączną kwotę: 23.182,72 zł.

Przekazano również 8 pozwów w celu 
uzyskania wyroków o eksmisję.

Spółdzielnia współpracuje również 
z Biurem Nieruchomości IFI, które po-
dejmuje się pośrednictwa w zbyciu lub 
zamianie zadłużonych lokali mieszkal-
nych, oferując dłużnikowi pomoc w do-
pełnieniu wszelkich formalności związa-
nych z uregulowaniem sytuacji prawnej 
danego lokalu. Efekty tej współpracy są 
bardzo zadowalające i przynoszą wymier-
ne efekty w postaci realnego spadku za-
dłużenia w naszej Spółdzielni.

Kwota ta została odzyskana po doko-
naniu rozliczenia finansowego przeję-
tych lokali, po uprzednim zbyciu praw do 
w/w lokali w drodze przetargu na usta-
lenie pierwszeństwa do ustanowienia od-
rębnej własności lokali mieszkalnych.

Jak już wielokrotnie wspominaliśmy 
na łamach naszego biuletynu, Spółdziel-
nia wprowadziła szereg zmian i zaostrzy-
ła znacznie procedury zmierzające do od-
zyskiwania należności. Zmiany te mają na 
celu niedopuszczanie do wzrostu zadłu-
żenia na lokalach mieszkalnych. 

Nie można bowiem nadużywać zaufa-
nia osób, które wyciągają rękę do każdego, 
kto znajdzie się w potrzebie...

Kierownik Komórki Windykacji
Dorota Adamczyk

Windykacja 
należności i jej efekty
O tym, że windykacja należności w sektorze mieszkaniowym 
nie należy do najprostszych zadań, wiedzą wszyscy Ci, którzy 
mięli z tym kiedykolwiek do czynienia. Sytuacja ta ma od-
zwierciedlenie w dostarczanych przez Krajowy Rejestr Długów 
raportach, gdzie rynek nieruchomości przedstawiany jest jako 
jedna z najbardziej zadłużonych branż w naszym kraju.

W okresie od stycznia do grudnia 
2014r., za pośrednictwem 
zewnętrznej fi rmy windykacyjnej 
Deptor-Windykacje, Górnicza 
Spółdzielnia Mieszkaniowa 
odzyskała łącznie kwotę zadłużenia 
w wysokości 750.174,03 zł.



3luty 2015r. TWOJA SPÓŁDZIELNIA

ul. 1-go Maja 9-13
Lp. Rodzaj planowanych robót Adres budynku Określenie ilościowe 

robót do wykonania Szacunkowa wartość 
zaplanowanych robót

ilość jedn.miary
Naprawy bieżące i główne

1 Rezerwa na roboty awaryjne ul.1-go Maja 9-13 1 bud. 1 062,00 zł
Razem 1 062,00 zł

ul. 1000-lecia 12
Lp. Rodzaj planowanych robót Adres budynku Określenie ilościowe 

robót do wykonania Szacunkowa wartość 
zaplanowanych robót

ilość jedn.miary
Naprawy bieżące i główne

1
Wymiana lamp oświetlenowych na 
klatkach schodowych na lampy typu 
plafoniera Panda Caro z czujnikiem 
mikrofalowym

Osiedle 1000- lecia 12 1 bud. 4 400,00 zł

2 Krycie dachu papą termozgrzewalną Osiedle 1000- lecia 12 1 bud. 30 500,00 zł
3 Rezerwa na roboty awaryjne Osiedle 1000- lecia 12 1 bud. 2 555,00 zł

Razem 37 455,00 zł

ul. 1000-lecia 13, 14, 19
Lp. Rodzaj planowanych robót Adres budynku Określenie ilościowe 

robót do wykonania Szacunkowa wartość 
zaplanowanych robót

ilość jedn.miary
Naprawy bieżące i główne

1

Przebudowa kominów spalinowych 
i wentylacyjnych na dachu budynku 
wraz z aktualizacją projektu budow-
lano-wykonawczego na przebudowę 
kominów spalinowychn i wentyl-
acyjnych 

Osiedle 1000-lecia 14 1 bud. 70 000,00 zł

2
Wymiana lamp oświetlenowych na 
klatkach schodowych na lampy typu 
plafoniera Panda Caro z czujnikiem 
mikrofalowym

Osiedle 1000-lecia 
13, 14, 19 1 bud. 13 200,00 zł

3 Wymiana zaworów kulowych na za-
wory z regulacją

Osiedle 1000-lecia 
13, 19 1 bud. 25 000,00 zł

4 Rezerwa na roboty awaryjne Osiedle 1000- lecia 
13, 14, 19 1 bud. 7 664,00 zł

Razem 115 864,00 zł

ul. 1000-lecia 18
Lp. Rodzaj planowanych robót Adres budynku Określenie ilościowe 

robót do wykonania Szacunkowa wartość 
zaplanowanych robót

ilość jedn.miary
Naprawy bieżące i główne

1
Wymiana lamp oświetlenowych na 
klatkach schodowych na lampy typu 
plafoniera Panda Caro z czujnikiem 
mikrofalowym

Osiedle 1000- lecia 18 1 bud. 2 200,00 zł

2 Rezerwa na roboty awaryjne Osiedle 1000- lecia 18 1 bud. 1 268,00 zł
Razem 3 468,00 zł

ul. Wrocławska 33-37, 39-43
Lp. Rodzaj planowanych robót Adres budynku Określenie ilościowe 

robót do wykonania Szacunkowa wartość 
zaplanowanych robót

ilość jedn.miary
Naprawy bieżące i główne

1
Naprawa pokrycia daszku wejścio-
wego wraz ze zmianą sposobu 
odwodnienia

ul. Wrocławska 39-43 
kl. 41 1 daszek 1 300,00 zł

2 Remont rozdzielnicy głównej elek-
trycznej

ul. Wrocławska 39-43 
kl. 43 1 rozdzielnia 25 000,00 zł

3
Wykonanie projektu budowlano-wy-
konawczego na remont wewnętrznej 
instalacji gazowej

ul. Wrocławska 39-43 1 bud. 6 000,00 zł

4

Naprawa konstrukcji pochylni dla 
osób niepełnosprawnych polegajaca 
na uzupełnieniu brakujących łączni-
ków i ceowników przy kracie pomo-
stowej, oraz elementów betonowych

ul. Wrocławska 33-37 
kl. 37 1 podjazd 2 000,00 zł

5

Budowa pochylni dla osób niepeł-
nosprawnych wraz z inwentaryzacją 
geodezyjną powykonawczą oraz 
wymianą drzwi ze względu na wyko-
nanie podjazdu

ul. Wrocławska 33-37 
kl. 33 1 podjazd 60 000,00 zł

6 Remont podestu wejściowego do 
budynku

ul. Wrocławska 33-37 
kl. 35 1 podest 1 500,00 zł

7 Rezerwa na roboty awaryjne ul. Wrocławska 33-37, 
39-43 2 bud. 14 990,00 zł

Razem 110 790,00 zł

ul. Kusocińskiego 2-20, 22-40, 42-60
Lp. Rodzaj planowanych robót Adres budynku Określenie ilościowe 

robót do wykonania Szacunkowa wartość 
zaplanowanych robót

ilość jedn.miary
Naprawy bieżące i główne

1 Remont kominów nad dachem 
budynku ul. Kusocińskiego 22-40 1 bud. 80 000,00 zł

2 Wymiana klap (wyłaz na dach)  
w budynku mieszkalnym

ul. Kusocińskiego 22-40 
kl. 22,26,30,34,38 5 szt. 5 000,00 zł

3 Naprawa i konserwacja pokrycia 
dachu ul. Kusocińskiego 22-40 1 bud. 20 000,00 zł

4 Wykonanie ocieplenia cokołów wraz 
z opaską

ul. Kusocińskiego 2-20, 
22-40, 42-60 3 bud. 120 000,00 zł

5
Montaż zegarów astronomicznych  
i lamp oświetleniowych typu plafonie-
ra Pada Caro z czujnikiem ruchu na 
wejściu do budynku i wiatrołapie

ul. Kusocińskiego 2-20, 
22-40, 42-60 10 kl. 3 000,00 zł

6
Remont cząstkowy nawierzchni 
asfaltowej parkingu wjazd oraz 
targowisko

ul. Kusocińskiego 2-60 10 000,00 zł

7 Rezerwa na roboty awaryjne ul. Kusocińskiego 2-60 3 bud. 12 384,00 zł
Razem 250 384,00 zł

ul. A. Krajowej 84, 84A, 84 B C, 86
Lp. Rodzaj planowanych robót Adres budynku Określenie ilościowe 

robót do wykonania Szacunkowa wartość 
zaplanowanych robót

ilość jedn.miary
Naprawy bieżące i główne

1 Wymiana okienek piwnicznych na 
okienka z PCV A. Krajowej 84, 84A, 86 28 szt. 9 800,00 zł

2 Remont chodnika przy parkingu  A. Krajowej 84 A ok. 
112 m2 20 200,00 zł

3
Wykonanie projektu budowlano- wy-
konawczego na remont wewnętrznej 
instalacji gazowej

A. Krajowej 84 BC 1 bud. 25 000,00 zł

4

Remont instalacji gazowej w budyn-
ku mieszkalnym z wyprowadzeniem 
liczników gazowych na klatkę scho-
dową wraz z montażem szafek na 
gazomierze

A. Krajowej 84 BC 1 bud. 100 000,00 zł

5 Projekt budowlany parkingu wraz  
z dojazdem A. Krajowej 86 1 szt. 7 000,00 zł

6 Rezerwa na roboty awaryjne A. Krajowej 84, 84 A, 84 
BC, 86 4 bud. 7 599,00 zł

Razem 151 599,00 zł

ul. A. Krajowej 84 D E
Lp. Rodzaj planowanych robót Adres budynku Określenie ilościowe 

robót do wykonania Szacunkowa wartość 
zaplanowanych robót

ilość jedn.miary
Naprawy bieżące i główne

1 Wymiana okienek piwnicznych na 
okienka z PCV ul. A. Krajowej 84 DE 14 szt. 4 900,00 zł

2 Rezerwa na roboty awaryjne ul. A. Krajowej 84 DE 1 bud. 2 537,00 zł
Razem 7 437,00 zł

ul. Jasna od 2-20, 22-40, 42-60, 62-80, 82-100
Lp. Rodzaj planowanych robót Adres budynku Określenie ilościowe 

robót do wykonania Szacunkowa wartość 
zaplanowanych robót

ilość jedn.miary
Naprawy bieżące i główne

1 Konserwacja daszków nad wejściami 
do budynku ul. Jasna 42-60 10 daszków 1 000,00 zł

2 Remont kominów nad dachem 
budynku ul. Jasna 42-60, 62-80 2 bud. 34 000,00 zł

3 Malowanie piwnic (korytarzy i po-
mieszczeń ogólnodostępnych) ul. Jasna 22-40 1 bud. 13 000,00 zł

4 Malowanie klatek schodowych w 
budynku mieszkalnym ul. Jasna 22-40 1 bud. 68 000,00 zł

5 Wymiana instalacji elektrycznej od 
licznika głównego do mieszkania  ul. Jasna 22-40 1 bud. 24 000,00 zł

6
Wymiana lamp oświetlenowych na 
klatkach schodowych na lampy typu 
plafoniera Panda Caro z czujnikiem 
mikrofalowym

ul. Jasna 22-40 4 bud. 11 000,00 zł

7

Remont klatek schodowych (parte-
ry), wyłożenie płytkami ceramicznymi 
malowaniem ścian i sufitów oraz 
remontem instalacji elektrycznej 
polegającej na wymianie lampy 
oświetleniowej na wejściu do bu-
dynku z czujnikiem ruchu i zegarem 
astronomicznym

ul. Jasna 22-40 1 bud. 46 700,00 zł

8 Malowanie piwnic (korytarzy i po-
mieszczeń ogólnodostępnych) ul. Jasna 42-60 1 bud. 13 000,00 zł
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9
Malowanie klatek schodowych wraz 
z wymianą stolarki okiennej na PCV 
(naświetla) w budynku mieszkalnym

ul. Jasna 42-60 1 bud. 75 000,00 zł

10 Wymiana instalacji elektrycznej od 
licznika głównego do mieszkania ul. Jasna 42-60 1 bud. 24 000,00 zł

11
Wymiana lamp oświetlenowych na 
klatkach schodowych na lampy typu 
plafoniera Panda Caro z czujnikiem 
mikrofalowym

ul. Jasna 42-60 1 bud. 11 000,00 zł

12

Remont klatek schodowych (parte-
ry), wyłożenie płytkami ceramicznymi 
malowaniem ścian i sufitów oraz 
remontem instalacji elektrycznej 
polegającej na wymianie lampy 
oświetleniowej na wejściu do bu-
dynku z czujnikiem ruchu i zegarem 
astronomicznym

ul. Jasna 42-60 1 bud. 46 700,00 zł

13
Malowanie piwnic (korytarzy i po-
mieszczeń ogólnodostępnych) 
* roboty z planu remontowego 2014r 
do zakończenia w 2015r

ul. Jasna 62-80 1 bud. 13 000,00 zł

14
Wymiana naświetli dachowych - 
montaż ramy stalowej profilowanej 
wraz z naświetlem z poliwęglanu

ul. Jasna 22-40 10 szt. 25 000,00 zł

15
Wymiana naświetli dachowych - 
montaż ramy stalowej profilowanej 
wraz z naświetlem z poliwęglanu

ul. Jasna 82-100 kl. 
82,84,86,88,92,96,98 7 szt. 17 500,00 zł

16
Wymiana naświetli dachowych - 
montaż ramy stalowej profilowanej 
wraz z naświetlem z poliwęglanu

ul.Jasna 42-60 10 szt. 25 000,00 zł

17 Wykonanie poszerzenia zjazdu przy 
budynku ul. Jasna 82-100 1 szt. 10 000,00 zł

18 Rezerwa na roboty awaryjne ul. Jasna 2-100 5 bud. 27 493,00 zł
Razem 485 393,00 zł

ul. Pomorska 3-15
Lp. Rodzaj planowanych robót Adres budynku Określenie ilościowe 

robót do wykonania Szacunkowa wartość 
zaplanowanych robót

ilość jedn.miary
Naprawy bieżące i główne

1 Rezerwa na roboty awaryjne ul. Pomorska 3-15 1 bud. 4 991,00 zł
Razem 4 991,00 zł

ul. Pomorska 2-14, 16-28
Lp. Rodzaj planowanych robót Adres budynku Określenie ilościowe 

robót do wykonania Szacunkowa wartość 
zaplanowanych robót

ilość jedn.miary
Naprawy bieżące i główne

1
Wykonanie projektu budowla-
no- wykonawczego na remont 
wewnętrznej instalacji gazowej

ul. Pomorska 16-28 1 bud. 7 000,00 zł

2 Rezerwa na roboty awaryjne ul. Pomorska 2-28 2 bud. 9 982,00 zł
Razem 19 982,00 zł

ul. Kurpiowska 1, 3
Lp. Rodzaj planowanych robót Adres budynku Określenie ilościowe 

robót do wykonania Szacunkowa wartość 
zaplanowanych robót

ilość jedn.miary
Naprawy bieżące i główne

1
Remont posadzek i balustrad bal-
konowych wraz z wymianą obróbek 
blacharskich

ul. Kurpiowska 1 pion 
(3-62) 1 pion 50 000,00 zł

2

Remont instalacji gazowej w bu-
dynku mieszkalnym z wyprowadze-
niem liczników gazowych na klatkę 
schodową wraz z montażem szafek 
na gazomierze ETAP II 

ul. Kurpiowska 1  1 bud. 85 000,00 zł

3 Malowanie konstrukcji pochylni dla 
osób niepełnosprawnych ul. Kurpiowska 1  1 podjazd 700,00 zł

4 Rezerwa na roboty awaryjne ul. Kurpiowska 1, 3 2 bud. 6 169,00 zł
Razem 141 869,00 zł

ul. Kurpiowska 2, 4, 6, 8, 10
Lp. Rodzaj planowanych robót Adres budynku Określenie ilościowe 

robót do wykonania Szacunkowa wartość 
zaplanowanych robót

ilość jedn.miary
Naprawy bieżące i główne

1 Remont instalacji deszczowej ul. Kurpiowska 2 pion 
mieszkań (6-65) 1 pion 20 000,00 zł

2 Malowanie konstrukcji pochylni dla 
osób niepełnosprawnych ul. Kurpiowska 6, 10 2 podjazdy 1 400,00 zł

3 Wymiana podsufitki oświetlenia  
w kabinie dźwigu ul. Kurpiowska 10 1 szt. 500,00 zł

4 Wykonanie izolacji pionowej ścian 
fundamentowych budynku ul. Kurpiowska 2 ok. 

28 m2 6 500,00 zł

5 Remont schodów terenowych i chod-
nika w kierunku placu zabaw ul. Kurpiowska 4 10 000,00 zł

6 Remont podestu i schodów wejścio-
wych do budynku 14 000,00 zł

7 Rezerwa na roboty awaryjne ul.Kurpiowska 2, 4, 6, 
8, 10 5 bud. 10 464,00 zł

Razem 62 864,00 zł

ul. Kaszubska 9, 11
Lp. Rodzaj planowanych robót Adres budynku Określenie ilościowe 

robót do wykonania Szacunkowa wartość 
zaplanowanych robót

ilość jedn.miary
Naprawy bieżące i główne

1
Wykonanie projektu budowlano-wy-
konawczego na remont wewnętrznej 
instalacji gazowej

ul. Kaszubska 9, 11 2 bud. 12 000,00 zł

2 Rezerwa na roboty awaryjne ul. Kaszubska 9,11 2 bud. 6 169,00 zł
Razem 18 169,00 zł

ul. Kaszubska 8, 10, 12, 14
Lp. Rodzaj planowanych robót Adres budynku Określenie ilościowe 

robót do wykonania Szacunkowa wartość 
zaplanowanych robót

ilość jedn.miary
Naprawy bieżące i główne

1
Przymocowanie obróbki blacharskiej 
ogniomurów od strony wschodniej  
i zachodniej 

ul. Kaszubska 10 1 bud. 700,00 zł

2
Wykonanie projektu budowlano-wy-
konawczego na remont wewnętrznej 
instalacji gazowej

ul. Kaszubska 12 1 bud. 6 000,00 zł

3 Wymiana podsufitki oświetlenia  
w kabinie dźwigu ul. Kaszubska 10 1 szt. 500,00 zł

4 Wykonanie izolacji pionowej ścian 
fundamentowych budynku ul. Kaszubska 8 ok. 

28 m2 6 500,00 zł

5 Przygotowanie pomieszczenia socjal-
nego dla sprzątaczy posesji ul. Kaszubska 10 8 000,00 zł

6 Rezerwa na roboty awaryjne ul. Kaszubska 8, 10, 
12, 14 4 bud. 12 338,00 zł

Razem 34 038,00 zł

ul. Kopernika 15, 17
Lp. Rodzaj planowanych robót Adres budynku Określenie ilościowe 

robót do wykonania Szacunkowa wartość 
zaplanowanych robót

ilość jedn.miary
Naprawy bieżące i główne

1 Remont kominów nad dachem 
budynku ul. Kopernika 17 1 bud. 20 000,00 zł

2 Rezerwa na roboty awaryjne ul. Kopernika 15, 17 2 bud. 897,00 zł
Razem 20 897,00 zł

ul. Kopernika 14-16, 18-20, 

ul. Piastów 14-16, 21-23, 17-19
Lp. Rodzaj planowanych robót Adres budynku Określenie ilościowe 

robót do wykonania Szacunkowa wartość 
zaplanowanych robót

ilość jedn.miary
Naprawy bieżące i główne

1 Konserwacja daszków wejsciowych 
do budynku ul. Piastów 17-19  2 daszki 500,00 zł

2 Wykonanie obróbek z papy termo-
zgrzewalnej przy ogniomurach

ul.Kopernika 18-20
ul.Piastów 14-16, 21-23, 
17-19

4 bud. 2 500,00 zł

3 Naprawa i konserwacja kominów  
i czapek kominowych

ul.Kopernika 18-20
ul.Piastów 14-16, 21-23, 
17-19

4 bud. 20 000,00 zł

4
Wykonanie projektu placu utwardzo-
nego pod kontenery śmietnikowe 
wraz z wykonaniem

ul. Piastów 21-23 kl. 21 11 000,00 zł

5
Wykonanie poszerzenia placu utwar-
dzonego pod kontenery śmietnikowe 
wraz z projektem

ul. Kopernika 14-16 8 000,00 zł

6 Remont posadzek cementowych  
w piwnicy w budynku ul. Kopernika 14-16 1 bud. 10 000,00 zł

7
Wykonanie izolacji pionowej ścian 
fundamentowych budynku mieszkal-
nego wraz z drenażem opaskowym

ul. Piastów 17-19 kl. 17 1 bud. 12 000,00 zł

8 Wymiana włazów dachowych
ul.Kopernika 14-16,18-20 
ul.Piastów 14-16, 21-23, 
17-19

5 bud. 5 000,00 zł

9 Wymiana drzwi wejściowych do 
budynku ul. Piastów 21-23 kl. 23 1 szt. 2 500,00 zł

10 Rezerwa na roboty awaryjne
ul.Kopernika 14-16,18-20
ul.Piastów 14-16, 21-23, 
17-19

5 bud. 3 750,00 zł

Razem 75 250,00 zł
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ul. Krakowska 1-3
Lp. Rodzaj planowanych robót Adres budynku Określenie ilościowe 

robót do wykonania Szacunkowa wartość 
zaplanowanych robót

ilość jedn.miary
Naprawy bieżące i główne

1
Wymiana naświetli dachowych - 
montaż ramy stalowej profilowanej 
wraz z naświetlem z poliwęglanu

ul. Krakowska 1-3 4 naświetla 10 000,00 zł

2 Remont rozdzielni głównej elektryc-
znej w budynku mieszkalnym ul. Krakowska 1-3 kl. 3 1 rozdzielnia 25 000,00 zł

3 Przełożenie kostki betonowej przy 
schodach na wejściu do budynku ul. Krakowska 1-3 kl. 3 1 600,00 zł

4 Rezerwa na roboty awaryjne ul. Krakowska 1-3 1 bud. 4 983,00 zł
Razem 41 583,00 zł

ul. Krakowska 26-36, 14-24, 2-12, 5-15

Lp. Rodzaj planowanych robót Adres budynku Określenie ilościowe 
robót do wykonania Szacunkowa wartość 

zaplanowanych robót
ilość jedn.miary

Naprawy bieżące i główne

1
Konserwacja pokrycia wraz z remon-
tem kominów i wymianą wpustów 
dachowych

ul. Krakowska 5-15 1 bud. 29 000,00 zł

2 Remont kominów nad dachem ul. Krakowska 2-12  1 bud. 12 000,00 zł

3
Krycie papą zgrzewalną przy dyla-
tacjach poziomych i ogniomurach 
na dachu

ul. Krakowska 2-12, 5-15 2 bud. 2 000,00 zł

4 Konserwacja blach dylatacyjnych 
na dachu

ul. Krakowska 14-24 kl. 
16/18 200,00 zł

5
Wymiana naświetli dachowych - 
montaż ramy stalowej profilowanej 
wraz z naświetlem z poliwęglanu

ul. Krakowska 5-15 kl. 5, 
7, 9, 11, 13 5 naświetli 12 500,00 zł

6
Wykonanie projektu placu utwardzo-
nego pod kontenery śmietnikowe 
wraz z wykonaniem

ul. Krakowska 26-36 1 bud. 22 000,00 zł

7 Remont podestów wejściowych do 
budynku

ul. Krakowska 5-15, 14-
24, 26-36 18 podestów 18 000,00 zł

8
Wykonanie projektu budowlano- wy-
konawczego na remont wewnętrznej 
instalacji gazowej

ul. Krakowska 5-15 7 000,00 zł

9

Remont instalacji gazowej w budyn-
ku mieszkalnym z wyprowadzeniem 
liczników gazowych na klatkę scho-
dową wraz z montażem szafek na 
gazomierze

ul. Krakowska 5-15 1 bud. 150 000,00 zł

10

Remont klatek schodowych (parte-
ry), wyłożenie płytkami ceramicznymi 
malowaniem ścian i sufitów oraz 
remontem instalacji elektrycznej 
polegającej na wymianie lampy 
oświetleniowej na wejściu do bu-
dynku z czujnikiem ruchu i zegarem 
astronomicznym

ul. Krakowska 5-15 1 bud 28 000,00 zł

11 Malowanie klatek schodowych  
w budynku mieszkalnym ul. Krakowska 5-15 1 bud. 40 000,00 zł

12 Rezerwa na roboty awaryjne. ul. Krakowska 26-36,14-
24, 2-12, 5-15 4 bud. 13 099,00 zł

Razem 333 799,00 zł

ul. Wrzosowa 21-39
Lp. Rodzaj planowanych robót Adres budynku Określenie ilościowe 

robót do wykonania Szacunkowa wartość 
zaplanowanych robót

ilość jedn.miary
Naprawy bieżące i główne

1
Wymiana naświetli dachowych - 
montaż ramy stalowej profilowanej 
wraz z naświetlem z poliwęglanu

ul. Wrzosowa 21-39 kl. 
21, 23, 25, 27, 29, 33, 
35, 37

8 szt. 20 000,00 zł

2
Wymiana lamp oświetlenowych na 
klatkach schodowych na lampy typu 
plafoniera Panda Caro z czujnikiem 
mikrofalowym

ul. Wrzosowa 21-39 1 bud. 11 000,00 zł

3 Malowanie piwnic (korytarzy i po-
mieszczeń ogólnodostępnych) ul. Wrzosowa 21-39 1 bud. 12 000,00 zł

4 Remont przykanalików kanalizacji 
deszczowej

ul. Wrzosowa 21-39 kl. 
23, 31 14 000,00 zł

5 Remont schodów terenowych od 
strony Kwiaciarni  ul. Wrzosowa 21-39 kl. 21 2 800,00 zł

6 Remont chodnika i schodów tereno-
wych od strony parkingu ul. Wrzosowa 21-39 kl. 21 2 800,00 zł

7 Rezerwa na roboty awaryjne ul. Wrzosowa 21-39 1 bud. 5 456,00 zł
Razem 68 065,00 zł

ul. Wrzosowa 2-12
Lp. Rodzaj planowanych robót Adres budynku Określenie ilościowe 

robót do wykonania Szacunkowa wartość 
zaplanowanych robót

ilość jedn.miary
Naprawy bieżące i główne

1 Uszczelnienie złącz wielkopłytowych 
na budynku mieszkalnym ul. Wrzosowa 2-12 1 bud. 3 000,00 zł

2
Wymiana lamp oświetlenowych na 
klatkach schodowych na lampy typu 
plafoniera Panda Caro z czujnikiem 
mikrofalowym

ul. Wrzosowa 2-12 1 bud. 6 600,00 zł

3 Wykonanie placu utwardzonego pod 
kontenery śmietnikowe ul. Wrzosowa 2-12 10 000,00 zł

4 Rezerwa na roboty awaryjne ul. Wrzosowa 2-12 1 bud. 3 220,00 zł
Razem 22 820,00 zł

ul. Wrzosowa 16-26, 28-38
Lp. Rodzaj planowanych robót Adres budynku Określenie ilościowe 

robót do wykonania Szacunkowa wartość 
zaplanowanych robót

ilość jedn.miary
Naprawy bieżące i główne

1 Uszczelnienie złącz wielkopłytowych 
na budynku mieszkalnym ul. Wrzosowa 16-26 1 bud. 3 000,00 zł

2
Wymiana lamp oświetlenowych na 
klatkach schodowych na lampy typu 
plafoniera Panda Caro z czujnikiem 
mikrofalowym

ul. Wrzosowa 16-26,28-
38 2 bud. 13 500,00 zł

3 Malowanie piwnic (korytarzy i po-
mieszczeń ogólnodostępnych) ul. Wrzosowa 16-26 1 bud. 7 000,00 zł

4 Malowanie piwnic (korytarzy i po-
mieszczeń ogólnodostępnych) ul. Wrzosowa 28-38 1 bud. 7 000,00 zł

5 Remont podestów wejściowych do 
budynku ul. Wrzosowa 28-38 1 bud. 10 000,00 zł

6 Rezerwa na roboty awaryjne ul. Wrzosowa 16-26, 
28-38 2 bud. 6 409,00 zł

Razem 46 909,00 zł

ul. Katowicka 15-17, 19-21, 23-25, 27-29, 31-33
Lp. Rodzaj planowanych robót Adres budynku Określenie ilościowe 

robót do wykonania Szacunkowa wartość 
zaplanowanych robót

ilość jedn.miary
Naprawy bieżące i główne

1 Remont kominów nad dachem 
budynku

ul. Katowicka 23-25, 
27-29 2 bud. 17 000,00 zł

2
Naprawa pokrycia daszku wejścio-
wego wraz ze zmianą sposobu 
odwodnienia

ul. Katowicka 19-21, 23-
25 kl. 25 3 daszki 3 900,00 zł

3
Konserwacja obróbki blacharskiej 
dylatacyjnej wraz z konserwacją wła-
zów dachowych

ul. Katowicka 15-17, 
23-25 2 bud. 2 000,00 zł

4
Konserwacja daszków balkonowych 
wraz z ułożeniem obróbki z pasa 
papy zgrzewalnej na całej długości 
budynku

ul. Katowicka 27-29 1 bud. 4 000,00 zł

5
Wymiana naświetli dachowych - 
montaż ramy stalowej profilowanej 
wraz z naświetlem z poliwęglanu

ul. Katowicka 23-25, 27-
29, 19-21, 33 16 szt. 40 000,00 zł

6 Ocieplenie dylatacji pionowej i pozio-
mej budynku ul. Katowicka 23-25  1 bud. 12 000,00 zł

7 Uszczelnienie złącz wielkopłytowych 
na budynku mieszkalnym

ul. Katowicka 19-21,23-
25,27-29 3 bud. 6 000,00 zł

8
Wymiana instalacji centralnego 
ogrzewania w mieszkaniach - piony 
w łazience wraz z montażem susza-
rek grzejnikowych

ul. Katowicka 15-17,19-
21, 23-25, 27-29, 31-33 20 pionów 200 000,00 zł

9
Malowanie konstrukcji pochylni dla 
osób niepełnosprawnych wraz z 
naprawą podłoża betonowego na 
podjeździe

ul. Katowicka 27-29 kl. 
29, 3-25 kl. 25 2 podjazdy 7200,00 zł

10 Remont podestów między piętrami 
na klatce schodowej ul. Katowicka 31-33 1 bud 38 000,00 zł

11 Remont podestu wejściowego do 
budynku ul. Katowicka 15-17 kl.15 1 podest 1 500,00 zł

12

Remont parterów polegający na 
ułożeniu płytek klinkierowych na 
ścianach wraz z malowaniem ścian 
i sufitów oraz remontem instalacji 
elektrycznej
* roboty z planu remontowego 2014r 
do zakończenia w 2015r

ul. Katowicka 23-25 1 bud. 50 000,00 zł

13

Remont parterów polegający na 
ułożeniu płytek klinkierowych na 
ścianach wraz z malowaniem ścian 
i sufitów oraz remontem instalacji 
elektrycznej
* roboty z planu remontowego 2014r 
do zakończenia w 2015r

ul. Katowicka 31-33 1 bud. 50 000,00 zł

14 Rezerwa na roboty awaryjne ul. Katowicka 15-17, 19-
21, 23-25, 27-29, 31-33 5 bud. 24 996,00 zł

Razem 456 596,00 zł

ul. Katowicka 4-14, 16-22
Lp. Rodzaj planowanych robót Adres budynku Określenie ilościowe 

robót do wykonania Szacunkowa wartość 
zaplanowanych robót

ilość jedn.miary
Naprawy bieżące i główne

1
Naprawa pokrycia daszku 
wejściowego wraz ze zmianą spo-
sobu odwodnienia 

ul. Katowicka 4-14 kl. 
4, 14 2 daszki 2 600,00 zł
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2 Krycie papą zgrzewalną przy dylatac-
jach poziomych na dachu ul. Katowicka 16-22 1 bud. 1 000,00 zł

3 Uszczelnienie złącz wielkopłytowych 
na budynku mieszkalnym ul. Katowicka 4-14 1 bud. 6 000,00 zł

4
Wymiana naświetli dachowych - 
montaż ramy stalowej profilowanej 
wraz z naświetlem z poliwęglanu

ul. Katowicka 16-22 4 szt. 10 000,00 zł

5
Wymiana naświetli dachowych - 
montaż ramy stalowej profilowanej 
wraz z naświetlem z poliwęglanu

ul. Katowicka 4-14 12 szt. 30 000,00 zł

6

Remont instalacji gazowej w budyn-
ku mieszkalnym z wyprowadzeniem 
liczników gazowych na klatkę scho-
dową wraz z montażem szafek na 
gazomierze

ul. Katowicka 16-22 1 bud. 450 000,00 zł

7
Malowanie konstrukcji pochylni dla 
osób niepełnosprawnych wraz  
z naprawą podłoża betonowego na 
podjeździe

ul. Katowicka 4-14 kl. 8, 
16-22 kl. 20 1 podjazd 7 000,00 zł

8 Remont rozdzielnicy głównej elek-
trycznej

ul. Katowicka 16-22 kl. 
16,18 1 bud. 50 000,00 zł

9 Ocieplenie stropu mieszkania od 
strony piwnicy

ul. Katowicka 4-14 kl. 
12/2 1 mieszk. 5 000,00 zł

10
Uzupełnienie ubytków w posadzce 
przy wejściu do kabiny na piętrze 
VI, IX

ul. Katowicka 16-22 
kl. 22 400,00 zł

11 Rezerwa na roboty awaryjne ul. Katowicka 4-14,16-22 2 bud. 25 037,00 zł
Razem 487 037,00 zł

ul. Katowicka 5-7, 9-11

Lp. Rodzaj planowanych robót Adres budynku Określenie ilościowe 
robót do wykonania Szacunkowa wartość 

zaplanowanych robót
ilość jedn.miary

Naprawy bieżące i główne

1 Remont kominów nad dachem 
budynku ul. Katowicka 9-11, 5-7  2 bud. 17 000,00 zł

2
Naprawa pokrycia daszku wejścio-
wego wraz ze zmianą sposobu 
odwodnienia

ul. Katowicka 9-11 2 daszki 2 600,00 zł

3
Krycie papą zgrzewalną przy dyla-
tacjach poziomych i ogniomurach 
na dachu

ul. Katowicka 9-11, 5-7  2 bud. 2 000,00 zł

4 Uszczelnienie złącz wielkopłytowych 
na budynku mieszkalnym ul. Katowicka 5-7, 9-11 2 bud. 4 000,00 zł

5
Malowanie klatek schodowych  
w budynku mieszkalnym
* roboty z planu remontowego 2014r 
do zakończenia w 2015r

ul. Katowicka 9-11 1 bud. 70 000,00 zł

6

Malowanie konstrukcji pochylni dla 
osób niepełnosprawnych wraz  
z naprawą podłoża betonowego na 
podjeździe oraz przełożenie kostki 
betonowej na wjeździe

ul. Katowicka 9-11 kl. 9 1 podjazd 3 200,00 zł

7
Malowanie konstrukcji pochylni dla 
osób niepełnosprawnych wraz  
z przełożeniem kostki betonowej na 
podjeździe

ul. Katowicka 5-7 kl. 5 1 podjazd 9 700,00 zł

8 Remont podestu wejściowego do 
budynku

ul. Katowicka 5-7 kl. 5, 
9-11 kl. 9 1 podest 3 000,00 zł

9 Rezerwa na roboty awaryjne ul. Katowicka 5-7,9-11 2 bud. 9 965,00 zł
Razem 121 465,00 zł

ul. Opolska 2-12
Lp. Rodzaj planowanych robót Adres budynku Określenie ilościowe 

robót do wykonania Szacunkowa wartość 
zaplanowanych robót

ilość jedn.miary
Naprawy bieżące i główne

1
Wymiana naświetli dachowych - 
montaż ramy stalowej profilowanej 
wraz z naświetlem z poliwęglanu

ul .Opolska 2-12 kl. 2, 4, 
6, 10, 12 10 szt. 25 000,00 zł

2 Kompleksowy montaż domofonu 
cyfrowego w budynku ul. Opolska 2-12 kl. 8 1 szt. 3 700,00 zł

3 Remont rozdzielnicy głównej elek-
trycznej ul. Opolska 2-12 kl. 4,6 2 rozdzielnie 50 000,00 zł

4
Wymiana instalacji centralnego 
ogrzewania w mieszkaniach - piony 
w łazience wraz z montażem susza-
rek grzejnikowych

ul. Opolska 2-12 kl. 2 
(1-21) 1 pion 10 000,00 zł

5

Remont klatek schodowych (parte-
ry), wyłożenie płytkami ceramicznymi 
malowaniem ścian i sufitów wraz  
z wymianą lampy oświetleniowej na 
wejściu do budynku

ul .Opolska 2-12 1 bud. 152 500,00 zł

6 Remont przykanalików kanalizacji 
deszczowej ul. Opolska 2-12 kl. 6, 8 2 szt. 14 000,00 zł

7

Naprawa konstrukcji pochylni dla 
osób niepełnosprawnych polegajaca 
na uzupełnieniu brakujących łączni-
ków i ceowników przy kracie pomo-
stowej na podjeździe

ul. Opolska 2-12 kl. 2 1 podjazd 700,00 zł

8 Rezerwa na roboty awaryjne ul. Opolska 2-12 1 bud. 15 052,00 zł
Razem 270 952,00 zł

ul. Opolska 14-24
Lp. Rodzaj planowanych robót Adres budynku Określenie ilościowe 

robót do wykonania Szacunkowa wartość 
zaplanowanych robót

ilość jedn.miary
Naprawy bieżące i główne

1
Naprawa pokrycia daszku wejścio-
wego wraz z nowym wykonaniem 
odprowadzenia odpływu

ul. Opolska 14-24 kl. 24 1 daszek 1 300,00 zł

2
Wymiana naświetli dachowych - 
montaż ramy stalowej profilowanej 
wraz z naświetlem z poliwęglanu

ul. Opolska 14-24 10 szt.  25 000,00 zł

3

Budowa pochylni dla osób niepeł-
nosprawnych wraz z inwentaryzacją 
geodezyjną powykonawczą oraz 
wymianą drzwi ze względu na wyko-
nanie podjazdu

ul. Opolska 14-24 kl. 16 1 podjazd 60 000,00 zł

4
Wymiana instalacji centralnego 
ogrzewania w mieszkaniach - piony 
w łazience wraz z montażem susza-
rek grzejnikowych

ul. Opolska 14-24 kl. 14, 
16,18 12 pionów 120 000,00 zł

5
Wymiana kostki betonowej na pod-
jeździe pochylni dla osób niepełno-
sprawnych

ul. Opolska 14-24 kl. 22 1 podjazd 600,00 zł

6

Naprawa konstrukcji pochylni dla 
osób niepełnosprawnych polegajaca 
na uzupełnieniu brakujących łączni-
ków i ceowników przy kracie pomo-
stowej na podjeździe

ul. Opolska 14-24 kl. 24 1 podjazd 2 500,00 zł

7 Wymiana wykładziny w kabinie dźwi-
gu po dewastacji  ul. Opolska 14-24 kl. 24 600,00 zł

8 Rezerwa na roboty awaryjne ul. Opolska 14-24 1 bud. 14 989,00 zł
Razem 224 989,00 zł

ul. Poznańska 1-11

Lp. Rodzaj planowanych robót Adres budynku Określenie ilościowe 
robót do wykonania Szacunkowa wartość 

zaplanowanych robót
ilość jedn.miary

Naprawy bieżące i główne

1
Wykonanie projektu placu pod 
kontenery śmietnikowe wraz z wy-
konaniem

ul. Poznańska 1-11 1 pion 17 000,00 zł

2
Wymiana naświetli dachowych - 
montaż ramy stalowej profilowanej 
wraz z naświetlem z poliwęglanu

ul. Poznańska 1-11 12 naświetli 30 000,00 zł

3

Remont klatek schodowych (parte-
ry), wyłożenie płytkami ceramicznymi 
malowaniem ścian i sufitów wraz  
z wymianą lamp oświetleniowych na 
wejściach do budynku

ul. Poznańska 1-11 1 bud. 152 500,00 zł

4
Uzupełnienie brakujących płytek 
ściennych w nadprożu drzwi przy-
stankowych na parterze

ul. Poznańska 1-11 kl. 5 1 szt. 200,00 zł

5 Wykonanie i wymiana drzwi wejścio-
wych do budynku ul. Poznańska 1-11 kl. 5 1 szt. 4 000,00 zł

6 Remont dojść do komór wsypowych ul. Poznańska 1-11 1 bud. 15 000,00 zł
7 Rezerwa na roboty awaryjne ul. Poznańska 1-11 1 bud. 15 031,00 zł

Razem 233 731,00 zł

ul. Poznańska 2-12
Lp. Rodzaj planowanych robót Adres budynku Określenie ilościowe 

robót do wykonania Szacunkowa wartość 
zaplanowanych robót

ilość jedn.miary
Naprawy bieżące i główne

1 Rezerwa na roboty awaryjne ul. Poznańska 2-12 1 bud. 3 299,00 zł
Razem 3 299,00 zł

ul. Poznańska 13-23, 25-31
Lp. Rodzaj planowanych robót Adres budynku Określenie ilościowe 

robót do wykonania Szacunkowa wartość 
zaplanowanych robót

ilość jedn.miary
Naprawy bieżące i główne

1
Wymiana naświetli dachowych - 
montaż ramy stalowej profilowanej 
wraz z naświetlem z poliwęglanu

ul. Poznańska 13-23,25-
31 10 szt. 25 000,00 zł

2
Wymiana lamp oświetlenowych na 
klatkach schodowych typu plafoniera 
Panda Caro z czujnikiem mikrofa-
lowym

ul. Poznańska 25-31 1 bud. 4 400,00 zł

3

Remont parterów polegający na 
ułożeniu płytek klinkierowych na 
ścianach wraz z malowaniem ścian 
i sufitów oraz remontem instalacji 
elektrycznej
* roboty z planu remontowego 2014r 
do zakończenia w 2015r

ul. Poznańska 13-23 1 bud. 27 000,00 zł

4
Malowanie klatek schodowych w 
budynku mieszkalnym
* roboty z planu remontowego 2014r 
do zakończenia w 2015r

ul. Poznańska 13-23 1 bud. 47 000,00 zł

5 Odwodnienie placu zabaw, kortu do 
ringo i badmintona

ul. Poznańska 13-23,25-
31 2 bud. 16 000,00 zł
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6 Rezerwa na roboty awaryjne ul. Poznańska 13-23, 
25-31 2 bud. 5 490,00 zł

Razem 124 890,00 zł

ul. Marusarzówny 1-5
Lp. Rodzaj planowanych robót Adres budynku Określenie ilościowe 

robót do wykonania Szacunkowa wartość 
zaplanowanych robót

ilość jedn.miary
Naprawy bieżące i główne

1
Wymiana uszkodzonych płyt azbesto-
wo - cementowych na płyty ekologicz-
ne na ścianach zewnętrznych 

ul. Marusarzówny 1-5 1 bud. 5 000,00 zł

2
Malowanie konstrukcji pochylni dla 
osób niepełnosprawnych wraz z na-
prawą podłoża betonowego na górze 
podjazdu

ul. Marusarzówny 1-5 
kl. 5 1 podjazd 10 000,00 zł

3 Rezerwa na roboty awaryjne ul. Marusarzówny 1-5 1 bud. 6 251,00 zł
Razem 21 251,00 zł

ul. Marusarzówny 2-6, 8-12, 20-24
Lp. Rodzaj planowanych robót Adres budynku Określenie ilościowe 

robót do wykonania Szacunkowa wartość 
zaplanowanych robót

ilość jedn.miary
Naprawy bieżące i główne

1
Wykonanie prac projektowych na 
podstawie ekspertyz technicznych 
stanu ochrony przeciwpożarowej 
budynku mieszkalnego

ul. Marusarzówny 2-6, 
8-12, 20-24 3 bud. 120 000,00 zł

2
Malowanie konstrukcji pochylni dla 
osób niepełnosprawnych wraz z 
przełożeniem kostki betonowej na 
podjeździe

ul. Marusarzówny 8-12 
kl. 8 1 podjazd 5 000,00 zł

3
Remont chodnika od ul. Marusa-
rzówny 8-12 kl. 8 w kierunku ul. 
Kusocinskiego 2-20 kl. 20

ul. Marusarzówny 8-12 ok. 
115 m2 11 000,00 zł

4 Remont podsufitki w wózkowni na 
parterze

ul. Marusarzówny 20-24 
kl. 20 1 szt. 1 500,00 zł

5 Remont podsufitki na wejściu do 
wiatrołapu

ul. Marusarzówny 2-6 
kl. 4 1 szt. 1 500,00 zł

6 Rezerwa na roboty awaryjne ul. Marusarzówny 2-6, 
8-12, 20-24 3 bud. 18 737,00 zł

Razem 157 737,00 zł

ul. Marusarzówny 7-11, 13-17, 19-23

Lp. Rodzaj planowanych robót Adres budynku Określenie ilościowe 
robót do wykonania Szacunkowa wartość 

zaplanowanych robót
ilość jedn.miary

Naprawy bieżące i główne

1 Remont posadzek i balustrad bal-
konowych

ul. Marusarzówny 13-17 
kl. 13 pion (3-33) 1 pion 46 000,00 zł

2 Remont posadzek i balustrad bal-
konowych

ul. Marusarzówny 13-17 
kl. 15 pion (1-33)(2-33) 1 pion 55 000,00 zł

3 Remont posadzek i balustrad bal-
konowych

ul. Marusarzówny 13-17 
kl. 17 pion (3-43) 1 pion 48 000,00 zł

4 Remont posadzek i balustrad bal-
konowych

ul. Marusarzówny 19-23 
kl. 23 pion (3-43) 1 pion 48 000,00 zł

5

Wykonanie zabezpieczenia budynku 
do wymagań bezpieczeństwa poża-
rowego
* roboty z planu remontowego 2014r 
do zakończenia w 2015r - branża 
elektryczna , ogólnobudowlana oraz 
sieć zewnętrzna

ul. Marusarzówny 13-17 1 bud. 420 000,00 zł

6
Wykonanie prac projektowych na 
podstawie ekspertyz technicznych 
stanu ochrony przeciwpożarowej 
budynku mieszkalnego

ul. Marusarzówny 
7-11,19-23 2 bud. 80 000,00 zł

7 Remont chodnika w kierunku przy-
stanku autobusowego z podbudową ul. Marusarzówny 7-11 ok. 

55 m2 10 000,00 zł

8 Remont chodnika w kierunku skrzy-
żowania z Aleji Jana Pawła II ul. Marusarzówny 13-17 ok. 

510 m2 50 000,00 zł

9
Malowanie konstrukcji pochylni dla 
osób niepełnosprawnych wraz  
z naprawą podłoża betonowego na 
podjeździe

ul. Marusarzówny 19-23 
kl. 23 1 podjazd 2 000,00 zł

10 Remont podsufitki na wejściu do 
wiatrołapu

ul. Marusarzówny 7-11 
kl. 7 1 szt. 1 500,00 zł

11 Rezerwa na roboty awaryjne. ul. Marusarzówny 7-11, 
13-17, 19-23 3 bud. 18 706,00 zł

Razem 779 206,00 zł

ul. Śląska 8, 10
Lp. Rodzaj planowanych robót Adres budynku Określenie ilościowe 

robót do wykonania Szacunkowa wartość 
zaplanowanych robót

ilość jedn.miary
Naprawy bieżące i główne

1 Rezerwa na roboty awaryjne ul. Śląska 8, 10 2 bud. 2 667,00 zł
Razem 4 991,00 zł

ul. Śląska 14, 16, 18-22
Lp. Rodzaj planowanych robót Adres budynku Określenie ilościowe 

robót do wykonania Szacunkowa wartość 
zaplanowanych robót

ilość jedn.miary
Naprawy bieżące i główne

1
Malowanie piwnic (korytarzy i po-
mieszczeń ogólnodostępnych)
* roboty z planu remontowego 2014r 
do zakończenia w 2015r 

ul. Śląska 16, 18-22 2 bud. 7 500,00 zł

2 Rezerwa na roboty awaryjne ul. Śląska 14, 16, 18-22 3 bud. 4 871,00 zł
Razem 12 371,00 zł

ul. Ślaska 21-25
Lp. Rodzaj planowanych robót Adres budynku Określenie ilościowe 

robót do wykonania Szacunkowa wartość 
zaplanowanych robót

ilość jedn.miary
Naprawy bieżące i główne

1 Konserwacja obróbek blacharskich 
dylatacji pionowej budynku ul. Śląska 21-25 2 dylatacje 1 500,00 zł

2 Malowanie piwnic (korytarzy i po-
mieszczeń ogólnodostępnych) ul. Śląska 21-25 1 bud. 7 000,00 zł

3 Rezerwa na roboty awaryjne ul. Śląska 21-25 1 bud. 1 568,00 zł
Razem 10 068,00 zł

ul. Śląska 24-30, 32, 34, 36, 38, 
ul. Łowicka 1-9, 11-19

Lp. Rodzaj planowanych robót Adres budynku Określenie ilościowe 
robót do wykonania Szacunkowa wartość 

zaplanowanych robót
ilość jedn.miary

Naprawy bieżące i główne

1
Wykonanie projektu budowlano- wy-
konawczego na remont wewnętrznej 
instalacji gazowej

ul. Śląska 36, 38 2 bud. 12 000,00 zł

2

Remont instalacji gazowej w budyn-
ku mieszkalnym z wyprowadzeniem 
liczników gazowych na klatkę 
schodową z montażem szafek na 
gazomierze

ul. Śląska 38 1 bud. 90 000,00 zł

3
Remont połączeń wyrównawczych 
elektrycznych w budynku miesz-
kalnym

ul. Śląska 36, 38 2 bud. 20 000,00 zł

4 Rezerwa na roboty awaryjne ul. Śląska 24-30, 32-38
ul. Łowicka 1-9, 11-19 7 bud. 14 060,00 zł

Razem 136 060,00 zł

ul. Śląska 39-45, 47-51, 53-57, 59-63, 65-71

Lp. Rodzaj planowanych robót Adres budynku Określenie ilościowe 
robót do wykonania Szacunkowa wartość 

zaplanowanych robót
ilość jedn.miary

Naprawy bieżące i główne

1 Remont oświetlenia głównych holli     
i zasilania piwnic lokatorskich 

ul. Śląska 39-45 kl. 
43, 45 2 kl. 20 000,00 zł

2
Malowanie piwnic (korytarzy i po-
mieszczeń ogólnodostępnych)
* roboty z planu remontowego 2014r 
do zakończenia w 2015r 

ul. Śląska 53-57, 59-63, 
65-71 3 bud. 25 000,00 zł

3 Rezerwa na roboty awaryjne ul. Śląska 39-71 5 bud. 8 861,00 zł
Razem 53 861,00 zł

ul. Śląska 73-79, 81-87, 89-95, 97-103
Lp. Rodzaj planowanych robót Adres budynku Określenie ilościowe 

robót do wykonania Szacunkowa wartość 
zaplanowanych robót

ilość jedn.miary
Naprawy bieżące i główne

1 Wymiana instalacji elektrycznej od 
licznika głównego do mieszkania ul. Śląska 73-79, 81-87 2 bud. 30 000,00 zł

2
Wymiana drzwiczek wnękowych 
(zabezpieczenie tablic bezpieczniko-
wych) na klatkach schodowych

ul. Śląska 73-79, 81-87 2 bud. 5 600,00 zł

3 Wymiana rozdzielni głównych wypo-
sażone w wyłączniki p. poż ul. Śląska 73-79, 81-87 2 bud. 24 000,00 zł

4
Wykonanie obwodów przycisków 
p.poż na zewnątrz budynku wraz  
z obwodem do rozdzielni głównej

ul. Śląska 73-79, 81-87 2 bud. 5 200,00 zł

5
Wymiana lamp oświetlenowych na 
klatkach schodowych na lampy typu 
plafoniera Panda Caro

ul. Śląska 73-79, 81-87 2 bud. 7 000,00 zł

6
Wykonanie kanalizacji deszczowej 
do głównego kolektora wraz z projek-
tem budowlano-wykonawczym

ul. Śląska 97-103 50 000,00 zł

7 Rezerwa na roboty awaryjne ul. Śląska 73-103 4 bud. 9 608,00 zł
Razem 131 408,00 zł

PLAN REMONTÓW NA 2015 ROK
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Zarząd Górniczej Spółdzielni Mieszkanio-
wej ponownie rekomenduje Mieszkańcom 
Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej zain-
teresowanie się możliwością zainstalowa-
nia na naszych zasobach mieszkaniowych 
elektronicznego systemu dostępu do drzwi 
wejściowych z zastosowaniem czytnika 
kluczy zbliżeniowych w systemie RFID. 

System ten został zainstalowany pilotażo-
wo w budynku Katowicka 9/11 i uzyskał 
bardzo pozytywne recenzje mieszkań-

ców. Budynek ten został wskazany celowo jako 
obiekt w którym zamieszkują osoby bardzo dba-
jące o swoje bezpieczeństwo i środowisko bar-
dzo opiniotwórcze. Później nastąpiły kolejne 
montaże ułatwiające mieszkańcom dostęp do 
budynków i jednocześnie utrudniające ten do-
stęp osobom postronnym. 

System zawiera w sobie między innymi 
zwiększenie szczelności i bezpieczeństwa na-
szych drzwi wejściowych oraz uniemożliwie-
nie wchodzenia za pomocą kodów wejściowych 
co wpływa bezpośrednio na bezpieczeństwo 
mieszkańców.

ZAKRES USŁUGI

Oferta obejmu-
je wykonanie 
systemu elek-
t r o n i c z n e g o 
dostępu do bu-
dynku w którym jest 
zainstalowany sprawny domofon. 

ZAKRES CZYNNOŚCI:

 instalacja centrali urządzenia w kasecie do-
mofonu,

 wykonanie instalacji elektrycznej systemu 
zintegrowanej z dowolnym typem domofo-
nu (wykorzystanie zasilania domofonu oraz 
elektro zaczepu),

 zainstalowanie czytnika kluczy elektronicz-
nych (cewki indukcyjnej) w technologii pod-
tynkowej w ścianie budynku obok kasety 
domofonu i zabezpieczenie jej warstwą od-
pornego kleju. Rozwiązanie to zapewnia wy-
soki poziom ochrony urządzenia przez akta-
mi wandalizmu,

 zainstalowanie białej, okrągłej zaślepki/ma-
skownicy na czytnik o średnicy ok. 8 cm 
oraz dopasowanej naklejki z napisem „czyt-
nik zbliżeniowy”,

 konfiguracja urządzenia oraz uruchomienie
 zakodowanie i rozdanie po jednym darmo-

wym kluczu na każde mieszkanie, 
 zarchiwizowanie oprogramowania urządze-

nia dla każdej lokalizacji, aby w razie uszko-

dzenia systemu nie było potrzeby ponowne-
go kodowania rozdanych lub sprzedanych 
kluczy.

SPRZĘT WCHODZĄCY 
W ZAKRES OFERTY:

 centrala systemu,
 cewka indukcyjna czytnika,
 zaślepka oraz naklejka na czytnik,
 wszelkie niezbędne materiały montażowe,
 klucze elektroniczne w formie breloków. 

PODSTAWOWE ZASADY DZIAŁANIA 
SYSTEMU ORAZ SPECYFIKACJA:

 system działa w sposób bezobsługowy (nie 
wymaga konserwacji),

 otwieranie drzwi odbywa się poprzez zbliże-
nie/przyłożenie wcześniej zaprogramowane-
go klucza elektronicznego do oznaczonego 
czytnika, który wyzwala elektrozaczep, 

 działanie urządzenia sygnalizowane jest aku-
stycznie dzięki zainstalowanemu buzzerowi, 

 klucze elektroniczne mają formę małych 
breloczków z przywieszką pozwalającą na 

przeczepienie do normal-
nych kluczy,
 klucze elektroniczne 

działają z odległości 
ok. 0-5 cm,
 klucze zasila-
ne są indukcyj-

nie, nie potrzebu-
ją baterii,

 system w żaden sposób nie zakłóca i nie 
zmienia pracy standardowych kluczy me-
chanicznych oraz domofonu.

Każde kolejne zainstalowane urządzenie po-
siada gwarancję kompatybilności z poprzedni-
mi. Oznacza to, że wszystkie klucze uniwersal-
ne które posiada spółdzielnia będą działały.

Kodowanie nowych kluczy możliwe jest wy-
łącznie przez naszą firmę i ma wpływ na zmia-
nę oprogramowania urządzenia. Prawa do pro-
gramu zawartego w urządzeniu nie podlegają 
sprzedaży i pozostają własnością firmy.

GWARANCJA I CZAS REALIZACJI

System objęty jest 24 miesięczną gwarancją. 
Czas realizacji do 2 tyg. od momentu złożenia 
zamówienia. Przy większych ilościach czas re-
alizacji będzie dłuższy.

DODATKOWE USŁUGI

Firma oferuje stałą sprzedaż zakodowanych 
już kluczy w biurze obsługi klienta naszej firmy 
w cenie 9 zł/sztukę (brutto).

WAŻNE TELEFONY
991

POGOTOWIE 
ENERGETYCZNE

992
POGOTOWIE GAZOWE

32 471 71 640
POGOTOWIE 

WOD-KAN

998
STRAŻ POŻARNA

997
POLICJA

986
STRAŻ MIEJSKA

999
POGOTOWIE RATUNKOWE

32 471 45 69
POGOTOWIE 

AWARYJNE GSM

32 471 15 69
FIRMA ANTEX (usterki 

anten zbiorczych)

609 666 701
POGOTOWIE DŹWIGOWE

POCZTA ELEKTRONICZNA DO KONTAKTÓW W SPRAWACH INTERWENCYJNYCH: 
interwencja@gsmjastrzebie.pl 

NUMERY TELEFONÓW 
ADMINISTRACJI 
OSIEDLOWYCH

72 848 58 22
ADMINISTRACJA POMORSKA

72 848 58 23
ADMINISTRACJA 

MARUSARZÓWNY

72 848 58 34
ADMINISTRACJA KATOWICKA

72 848 58 35
ADMINISTRACJA OPOLSKA

BUDŻET OBYWATELSKI

86 129 zł
Taką kwotę mają do zagospodarowania na terenach 

będących własnością Urzędu Miasta mieszkańcy osiedla Pionierów

Środki powinny być wydatkowane na rozbudowę infrastruktury 
o charakterze trwałym lub modernizację już istniejącej.

Zapomniane fragmenty chodników, ławki, place zabaw, mini place 
do zabaw z piłką, schody, wiaty przystankowe itp., a więc wszystko 
to co mieszkańcy naszego osiedla uznają za zadanie, które poprawi 

ich komfort zamieszkania to cel który można osiągnąć. To mieszkańcy 
osiedla Pionierów w czerwcu poprzez głosowanie podejmą uchwałę 

w sprawie wyboru projektu.

Wnioski z podpisami minimum 15 mieszkańców osiedla 
należy składać w biurze Zarządu Osiedla Pionierów, ul. Mazurska 2, 

w każdy wtorek w godz. od 18.00 do 19.00 w terminie do

27 luty 2015 roku
Informacje: 

537 356 789 - Wiesława Kosowska
697 824 424 - Mirosław Lęga

Krzyżówka

DANE TECHNICZNE
Dane techniczne kluczy
 Częstotliwość: 125kHz
 Kodowanie: Unique
 Materiał: ABS
 Wymiary: 41x32x4.30mm
 Klasa szczelności: IP66

Dane techniczne centrali
 Częstotliwość: 125kHz
 Kodowanie: Unique
 Napięcie AC/DC: 8-16V
 Pobór prądu: 25 - 50 mA
 Pamięć: 2048 kluczy
 Sygnalizacja działania: akustyczna
 Wymiary: 60x60x40mm
 Regulowany czas otwarcia zamka 
    w zakresie: 1,5-5 sek

CENNIK (netto)
(przy zamówieniu od 1 do 49 sztuk)
Koszt  instalacji  w  jednym  segmencie 
budynku,  niezależnie  od  ilości  miesz-
kań -- 630 zł

(przy zamówieniu od 50 do 99 sztuk)
Koszt  instalacji  w  jednym  segmencie 
budynku,  niezależnie  od  ilości  miesz-
kań -- 580 zł

(przy zamówieniu od 100)
Koszt  instalacji  w  jednym  segmencie 
budynku,  niezależnie  od  ilości  miesz-
kań -- 530 zł

(w cenę wliczone są darmowe klucze, po jed-
nym na każde mieszkanie danego segmentu) 

ELEKTRONICZNY KLUCZ 
- WIĘKSZE BEZPIECZEŃSTWO

Oferta obejmu-
je wykonanie 

przeczepienie do normal-
nych kluczy,

działają z odległości 
ok. 0-5 cm,

ne są indukcyj-


