
Gostyń, dnia  22.12.2016r. 

 

Zawiadomienie ! 

 

                                                                                  Szanowni użytkownicy lokali 

 

 Zarząd Gostyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej zawiadamia, że Rada Nadzorcza pod-

jęła następujące uchwały w sprawie opłat. W dniu 19.10.2016r. podjęła uchwałę Nr 

5/X/2016 w sprawie opłat za lokale mieszkalne (wymiana podzielników kosztów c.o. na po-

dzielniki elektroniczne E-ITN 30.51 z możliwością odczytywania drogą radiową), a w dniu 

21.12.2016r. Nr     7/XII/2016 w sprawie opłat za lokale mieszkalne, garaże, piwnice, tereny 

oraz odpisów na fundusz remontowy. 

 W oparciu o wyżej wymienione uchwały z dniem 1 stycznia  i 1 lipca 2017r. zmianie 

ulegną  niektóre miesięczne stawki opłat. 

 W załączeniu przekazujemy całe teksty w/w uchwał Rady Nadzorczej. 

 

 

Uchwała Nr  7/XII/2016 

Rady Nadzorczej Gostyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej 

z dnia 21.12.2016 roku 

 

w sprawie: opłat za lokale mieszkalne, garaże, piwnice, tereny oraz odpisów na fundusz 

remontowy. 

 

Na podstawie § 117 ust. 1 pkt 14 i § 133 ust. 2 pkt 1 Statutu Spółdzielni oraz uchwały Nr 

12/2005 Zebrania Przedstawicieli Członków z dnia 11.05.2005 r. Rada Nadzorcza postana-

wia co następuje: 

§ 1 

1. Ustala się miesięczne stawki opłat oraz odpisów na fundusz remontowy: 

1) centralne ogrzewanie – przedpłaty: 

a) lokale mieszkalne opomiarowane w budynkach bez robót kompleksowych „termo”: 

 ul. Mieszka I 1, Przemysława II 2, Fabryczna 13, 23a i 23b – 3,80 zł/m
2
 pow. 

ogrzewanej mieszkania, 

 ul. Sikorskiego 2 i 4, Przemysława II 3, Fabryczna 27 – 3,45 zł/m
2
 pow. ogrze-

wanej mieszkania, 

 ul. Mieszka I 3,4,5,6,8,22 i 23 – 3,35 zł/m
2
 pow. ogrzewanej mieszkania, 

 ul. Słoneczna 4a, Szkolna 2a – 3,10 zł/m
2
 pow. ogrzewanej mieszkania, 

 pozostałe lokale opomiarowane w budynkach bez robót kompleksowych „ter-

mo” – 3,00 zł/m
2
 pow. ogrzewanej mieszkania, 

b) lokale mieszkalne opomiarowane w budynkach po robotach kompleksowych „ter-

mo”: 

 ul. Szkolna 3, - 3,10 zł/m
2 
pow. ogrzewanej mieszkania, 

 ul. Przemysława II 1, 5 i 6, Willowa 2, Mostowa 7 – 3,05 zł/m
2
 pow. ogrzewa-

nej mieszkania, 
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 ul. Przemysława II 4 i 7, Willowa 1, Mostowa 8 – 2,95 zł/m
2
 pow. ogrzewanej 

mieszkania, 

 ul. Górna 42, Łokietka 1, Kolejowa 16, Willowa 3, Wrocławska 1,           

- 2,70 zł/m
2
 pow.  ogrzewanej mieszkania, 

 ul. Sikorskiego 3, 700-lecia 1,2,3,4,5,6 i 7, Mostowa 2 – 2,30 zł/m
2
 pow. ogrze-

wanej mieszkania. 

2) podgrzanie wody – przedpłata – lokale mieszkalne opomiarowane 32,00 zł/m
3
 wo-

dy, 

3) podatek od nieruchomości i teren: 

a) mieszkania w Gostyniu – 0,23 zł/m
2
 pow. użytkowej mieszkania (nie dotyczy od-

rębnej własności), 

b) mieszkania w Pudliszkach – 0,15 zł/m
2
 pow. użytkowej mieszkania (nie dotyczy 

odrębnej własności), 

c) garaże w Gostyniu nr 80-106 i 232-336 – 1,10 zł/m
2
 pow. użytkowej garażu (nie 

dotyczy odrębnej własności), 

d)  garaże w Gostyniu  nr 125-231 – 0,90zł /m
2
 pow. użytkowej garażu (nie dotyczy 

odrębnej własności), 

e) pozostałe garaże w Gostyniu – 0,80 zł/m
2 
pow. użytkowej garażu  

( nie dotyczy odrębnej własności), 

f) garaże w Pudliszkach – 0,62 zł/m
2
 pow. użytkowej garażu (nie dotyczy odrębnej 

własności), 

g) mieszkania i garaże na zasadach odrębnej własności – 0,04 zł/m
2
 pow. użytkowej 

mieszkania lub garażu (opłata dotyczy nieruchomości stanowiących mienie Spół-

dzielni), 

4) gospodarowanie odpadami komunalnymi – mieszkania –wg stawek opłat KZGRL,  

5) gaz ryczałtowy – przedpłata – mieszkania – 10,30 zł od osoby, 

6) energia elektryczna – garaże: 

 w Gostyniu od nr 80 do 336 – 4,75 zł od garażu, 

 pozostałe – 3,15 zł od garażu, 

7) oświetlenie piwnicy – 2,05 zł od piwnicy, 

8) dzierżawa gruntów: 

a) pod garaże - 1,60 zł/m
2
 gruntu, 

b) pozostałych: 

 do 200 m
2
 – 3,66 zł/m

2
 gruntu, 

 pow. 200 m
2
 – 1,20 zł/m

2
 gruntu, 

9) zimna woda plus ścieki: 

a) lokale mieszkalne opomiarowane w Gostyniu – wg stawek opłat ZWiK   

Sp. z o.o. w Gostyniu, 



3 

 

b) lokale mieszkalne opomiarowane w Pudliszkach – wg stawek opłat MZWiK w 

Strzelcach Wielkich, 

c) lokale mieszkalne nieopomiarowane  – równowartość 6 m
3
 wody i ścieków na oso-

bę, 

d) abonament za wodomierze budynkowe w Pudliszkach – 0,70 zł od lokalu miesz-

kalnego, 

10) za urządzenia gospodarstwa domowego podłączone do sieci elektrycznej w piwnicy 

(lodówka, zamrażarka, itp.) – 25,00 zł od urządzenia, 

11) domofon 1,00 zł od urządzenia w mieszkaniu, 

12) gaz ziemny w pralniach – wg wskazań licznika po aktualnie obowiązującej cenie ga-

zu, 

13) za jedno pranie przy taboretach elektrycznych lub gazowych – 8,00 zł, 

14) za jedną godzinę maglowania – 7,35 zł, 

15) opłata eksploatacyjna za mieszkania: 

a) dla osób będących członkami Spółdzielni:  

 ul. Wrocławska1, Mieszka I 1 – 0,75 zł/m
2
 pow. użytkowej mieszkania, 

 ul. Górna 4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,28,30,32, Willowa 3, Kolejowa 16 – 

0,90 zł/m
2
 pow. użytkowej mieszkania, 

 ul. Mostowa 2,3,4,5, Wojska Polskiego 1,2,3,4,5,6, Witosa 7 – 1,00 zł/m
2
 pow. 

użytkowej mieszkania, 

 Mieszka I 3,4,5,6,7,8, Mostowa 7,8, Przemysława II 1,2,3,4,5,6, Łokietka 1, os. 

700-lecia 1-15,17,18, Sikorskiego 2,4, Fabryczna 13  – 1,05 zł/m
2
 pow. użytko-

wej mieszkania, 

 ul. Sikorskiego 1,3, Górna 1,3,5,7,9, Szkolna 2a – 1,10 zł/m
2
 pow. użytkowej 

mieszkania, 

 Willowa 1,2, Przemysława II 7, Górna 34,36,38,40,42, Mieszka I  22,23 – 1,15 

zł/m
2
 pow. użytkowej mieszkania, 

  Fabryczna 27 – 1,20 zł/m
2
 pow. użytkowej mieszkania, 

 ul. Fabryczna 23a i 23b – 1,25 zł/m
2
 pow. użytkowej mieszkania, 

 ul. Szkolna 3, Słoneczna 4a, - 1,35 zł/m
2
 pow. użytkowej mieszkania,  

b) dla osób niebędących członkami Spółdzielni stawka opłaty eksploatacyjnej za 

mieszkania jest wyższa o 0,05 zł/m
2 
pow. użytkowej mieszkania, 

16) opłata eksploatacyjna za garaże: 

a) dla osób będących członkami Spółdzielni: 

 garaże nr 232 – 336 – 1,20 zł/m
2
 pow. użytkowej garażu, 

 garaże nr 80 – 106 – 1,10 zł/m
2
 pow. użytkowej garażu, 

 garaże nr 125 – 231 – 0,90 zł/m
2
 pow. użytkowej garażu, 

 garaże w Pudliszkach – 0,90 zł/m
2 
pow. użytkowej garażu, 

 pozostałe garaże – 0,80 zł/m
2
 pow. użytkowej garażu, 
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b) dla osób niebędących członkami Spółdzielni stawka opłaty eksploatacyjnej za ga-

raże jest wyższa o 0,05 zł/m
2
 pow. użytkowej garażu, 

17) odpis na fundusz remontowy od 1.01.2017r.: 

a) mieszkania w budynkach bez robót kompleksowych „termo”, po spłacie kosztów 

robót „termo” oraz ul. Górna 42 – 1,60 zł/m
2
 pow. użytkowej mieszkania, 

b) mieszkania w budynkach po robotach kompleksowych „termo” w okresie spłaty 

kosztów robót „termo” (ul.: Mostowa 7,8, Willowa 1,2, Wrocławska 1, Łokietka 1, 

os. 700-lecia 1,2,3,4,5,6,7, Przemysława II 1,4,5,6,7) – 1,30 zł/m
2
 pow. użytkowej 

mieszkania, 

c) mieszkania na współfinansowanie termomodernizacji w budynkach bez robót kom-

pleksowych „termo” (nie dotyczy budynków wymienionych w §1 ust. 1 pkt 1 ppkt 

b oraz innych, dla których Zarząd wycofał opłatę) – 0,35 zł/m
2
 pow. użytkowej 

mieszkania, 

d) garaże: 

 garaże nr 232 – 336 – 0,90 zł/m
2
 pow. użytkowej garażu, 

 garaże nr 80 – 106 – 1,00 zł/m
2
 pow. użytkowej garażu, 

 garaże nr 125 – 231 – 1,20 zł/m
2
 pow. użytkowej garażu, 

 garaże w Pudliszkach – 1,20 zł/m
2 
pow. użytkowej garażu, 

 pozostałe garaże – 1,30 zł/m
2
 pow. użytkowej garażu, 

18) odpis na fundusz remontowy od 1.07.2017r. : 

a) mieszkania w budynkach bez robót kompleksowych „termo”, po spłacie kosztów 

robót „termo” oraz ul. Górna 42 – 1,70 zł/m
2
 pow. użytkowej mieszkania, 

b) mieszkania w budynkach po robotach kompleksowych „termo” w okresie spłaty 

kosztów robót „termo” ( ul. : Mostowa 7,8, Willowa 1,2, Wrocławska 1, Łokietka 

1, os. 700-lecia 1,2,3,4,5,6,7, Przemysława II 1,4,5,6,7) – 1,40 zł/m
2
 pow. użytko-

wej mieszkania, 

19) zwrot nakładów związanych z kompleksowymi robotami termomodernizacyjnymi 

budynków: 

a) ul. Przemysława II 1 

 na termomodernizację (lokale wyodrębnione i niewyodrębnione) – 1,83 zł/m
2
 

pow. użytkowej mieszkania, 

 odsetki od kredytu na termomodernizację – 0,02 zł/m
2
 pow. użytkowej miesz-

kania, 

b) ul. Przemysława II 7 

 na termomodernizację (lokale wyodrębnione i niewyodrębnione) – 1,83 zł/m
2
 

pow. użytkowej mieszkania, 

 odsetki od kredytu na termomodernizację – 0,02 zł/m
2
 pow. użytkowej miesz-

kania, 

c) ul. Łokietka 1 
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 na termomodernizację (lokale wyodrębnione i niewyodrębnione) – 1,69 zł/m
2
 

pow. użytkowej mieszkania, 

 odsetki od kredytu na termomodernizację – 0,03 zł/m
2
 pow. użytkowej miesz-

kania, 

d) ul. Mostowa 7 

 na termomodernizację (lokale wyodrębnione i niewyodrębnione) – 2,16 zł/m
2
 

pow. użytkowej mieszkania, 

 odsetki od kredytu na termomodernizację – 0,06 zł/m
2
 pow. użytkowej miesz-

kania, 

e) ul. Mostowa 8 

 na termomodernizację (lokale wyodrębnione i niewyodrębnione) – 2,28 zł/m
2
 

pow. użytkowej mieszkania, 

 odsetki od kredytu na termomodernizację – 0,06 zł/m
2
 pow. użytkowej miesz-

kania, 

f) os. 700-lecia 2 

 na termomodernizację (lokale wyodrębnione i niewyodrębnione) – 1,81 zł/m
2
 

pow. użytkowej mieszkania, 

 odsetki od kredytu na termomodernizację – 0,03 zł/m
2
 pow. użytkowej miesz-

kania, 

g) ul. Wrocławska 1 

 na termomodernizację (lokale wyodrębnione i niewyodrębnione) – 2,47 zł/m
2
 

pow. użytkowej mieszkania, 

 odsetki od kredytu na termomodernizację – 0,07 zł/m
2
 pow. użytkowej miesz-

kania, 

h)  ul. Willowa 1 

 na termomodernizację (lokale wyodrębnione i niewyodrębnione) – 2,34 zł/m
2
 

pow. użytkowej mieszkania, 

 odsetki od kredytu na termomodernizację – 0,07 zł/m
2
 pow. użytkowej miesz-

kania, 

i) ul. Willowa 2 

 na termomodernizację (lokale wyodrębnione i niewyodrębnione) – 2,31 zł/m
2
 

pow. użytkowej mieszkania, 

 odsetki od kredytu na termomodernizację – 0,07 zł/m
2
 pow. użytkowej miesz-

kania, 

j) ul. Przemysława II 4 

 na termomodernizację (lokale wyodrębnione i niewyodrębnione) – 2,16 zł/m
2
 

pow. użytkowej mieszkania, 

 odsetki od kredytu na termomodernizację – 0,11 zł/m
2
 pow. użytkowej miesz-

kania, 
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k) ul. Przemysława II 5 

 na termomodernizację (lokale wyodrębnione i niewyodrębnione) – 2,14 zł/m
2
 

pow. użytkowej mieszkania, 

 odsetki od kredytu na termomodernizację – 0,12 zł/m
2
 pow. użytkowej miesz-

kania, 

l) ul. Przemysława II 6 

 na termomodernizację (lokale wyodrębnione i niewyodrębnione) – 2,16 zł/m
2
 

pow. użytkowej mieszkania, 

 odsetki od kredytu na termomodernizację – 0,12 zł/m
2
 pow. użytkowej miesz-

kania, 

m) os. 700-lecia 3 

 na termomodernizację (lokale wyodrębnione i niewyodrębnione) – 2,06 zł/m
2
 

pow. użytkowej mieszkania, 

 odsetki od kredytu na termomodernizację – 0,10 zł/m
2
 pow. użytkowej miesz-

kania, 

n) os. 700-lecia 4 

 na termomodernizację (lokale wyodrębnione i niewyodrębnione) – 2,00 zł/m
2
 

pow. użytkowej mieszkania, 

 odsetki od kredytu na termomodernizację – 0,11 zł/m
2
 pow. użytkowej miesz-

kania, 

o) os. 700-lecia 5 

 na termomodernizację (lokale wyodrębnione i niewyodrębnione) – 2,04 zł/m
2
 

pow. użytkowej mieszkania, 

 odsetki od kredytu na termomodernizację – 0,11 zł/m
2
 pow. użytkowej miesz-

kania, 

p) os. 700-lecia 1 

 na termomodernizację (lokale wyodrębnione i niewyodrębnione) – 2,33 zł/m
2
 

pow. użytkowej mieszkania, 

 odsetki od kredytu na termomodernizację – 0,33 zł/m
2
 pow. użytkowej miesz-

kania, 

q) os. 700-lecia 7 

 na termomodernizację (lokale wyodrębnione i niewyodrębnione) – 2,33 zł/m
2
 

pow. użytkowej mieszkania, 

 odsetki od kredytu na termomodernizację – 0,32 zł/m
2
 pow. użytkowej miesz-

kania, 

r) os. 700-lecia 6 
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 na termomodernizację (lokale wyodrębnione i niewyodrębnione) – 2,20 zł/m
2
 

pow. użytkowej mieszkania, 

 odsetki od kredytu na termomodernizację – 0,29 zł/m
2
 pow. użytkowej miesz-

kania. 

2. Stawki opłat podane są w wartościach brutto (zawierają podatek VAT). 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi. 

§ 3 

Traci moc uchwała Rady Nadzorczej Nr 6/XII/2015 z dnia 16.12.2015 roku. 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1.01.2017 r. z wyjątkiem stawek opłat, o których mowa 

w  § 1 ust.1 pkt 18, które wejdą w życie z dniem 1.07.2017 r. 

§ 5 

Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.  

 
     Sekretarz                              Przewodniczący 

           Rady Nadzorczej                                           Rady Nadzorczej 

(-) Małgorzata Wesołowska                                     (-) Zbigniew Szwedek 

 

 

 

Uzasadnienie do uchwały Nr 7 /XII/2016 

Rady Nadzorczej Gostyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej 

z dnia 21.12.2016 roku. 

 

Proponowane przez Zarząd i uchwalone przez Radę Nadzorczą miesięczne stawki opłat za 

lokale mieszkalne, garaże, piwnice i tereny oraz odpisów na fundusz remontowy wynikają 

bezpośrednio z założeń planu finansowo- gospodarczego Spółdzielni na 2017 r. 

Analizując wyniki finansowe poszczególnych nieruchomości mieszkalnych na koniec  2012, 

2013, 2014, 2015r. oraz za I półrocze 2016r.  Zarząd uznał, iż istnieje możliwość obniżenia 

wysokości miesięcznych stawek opłat eksploatacyjnych z dniem 1.01.2017r. dla następują-

cych nieruchomości: 

- ul. Wrocławska 1, Mieszka I 1  z 0,85  na  0,75 zł/m
2
, 

- ul. Kolejowa 16 z 1,15 na 0,90 zł/m
2
, 

- ul. Willowa 3 z 1,05 na 0,90 zł/m
2
,  

- ul. Górna 4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,28,30,32  z 1,00  na  0,90 zł/m
2
, 

- ul. Mostowa 2,3,4,5 z 1,10 na 1,00 zł/m
2
, 

- ul. Wojska Polskiego 1,2,3,4,5,6, Witosa 7 z 1,05  na  1,00 zł/m
2
, 

- os. 700-lecia 1 – 15, 17,18 z 1,10  na  1,05 zł/m
2
, 

- ul. Sikorskiego 2,4 z 1,15  na  1,05 zł/m
2
. 



8 

 

 

Od 1.01.2017r. obniżeniu ulegnie też stawka opłaty za gaz ryczałtowy z 11,30 zł do 10,30 zł 

od osoby , tj o prawie 9%. 

W związku z montowaniem (wymianą) nowych domofonów obniżeniu ulega także odpis na 

konserwację i naprawę tych urządzeń z 1,10 zł na 1,00 zł od jednego aparatu, ponieważ za-

montowane nowe centralki winny obniżyć koszty w/w robót. 

Od 1 stycznia 2017r. obniżeniu ulegną też stawki odsetek od kredytów dla budynków po 

przeprowadzonych kompleksowych robotach „termo”. Obniżenie dotychczasowych stawek 

odsetek mieści się w przedziale od 0,03 zł/m
2
 do 0,07 zł/m

2
 pow. użytkowej mieszkania. 

Opłaty za wodę i odprowadzenie ścieków wynikają z cen ustalonych przez ZWiK sp. z o.o w 

Gostyniu oraz MZWiK w Strzelcach Wielkich. Łącznie opłata za wodę i ścieki dla gospo-

darstw domowych wzrosła w Gostyniu o 2,5%, a w Pudliszkach pozostała bez zmian. 

Z dniem 1 stycznia 2017r. została ustalona przez Komunalny Związek Gmin Regionu Lesz-

czyńskiego nowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi segregowanymi 

w wysokości 11,50 zł od osoby. Wysokość stawki wzrosła o 27,8 %. 

31.12.2016r. upłynie 10 letni okres spłaty kosztów przeprowadzonych kompleksowo robót 

termomodernizacyjnych dla mieszkańców 5 budynków zlokalizowanych w Gostyniu i Pu-

dliszkach przy ul. : Sikorskiego 3, Willowa 3, Mostowa 2, Kolejowa 16 i Szkolna 3. W 

związku z powyższym stawka odpisu na fundusz remontowy dla mieszkańców tych budyn-

ków od 1.01.2017r. wyniesie 1,60 zł/m
2
 pow. użytkowej mieszkania, ponieważ obniżona 

stawka obowiązywała tylko w czasie spłaty kosztów ww. robót. 

Z dniem 1.07.2017r. wzrasta stawka odpisu na fundusz remontowy o 0,10 zł/m
2
 pow. użyt-

kowej mieszkania. Z w/w dniem stawka ta dla mieszkań w budynkach bez robót komplek-

sowych „termo”, po spłacie kosztów robót „termo” oraz ul. Górna 42 będzie wynosiła 1,70 

zł/m
2
 pow. użytkowej mieszkania, a w grupie budynków po robotach kompleksowych „ter-

mo” w okresie spłaty kosztów „termo” 1,40 zł/m
2
. Wzrost wysokości stawek wynika z prze-

widywanego do wykonania zakresu robót w 2017r. 

Wszystkie inne, pozostałe stawki opłat pozostają w 2017r. w niezmienionej, dotychczasowej 

wysokości. 

Biorąc powyższe pod uwagę podjęcie uchwały przez Radę Nadzorczą w sprawie stawek 

opłat za lokale mieszkalne, garaże, piwnice, tereny oraz odpisów na fundusz remontowy na 

2017 r. jest zasadne. 

 
               Z-ca Prezesa Zarządu                                                Prezes Zarządu 

          (-) mgr inż. Ryszard Wasik                      (-) mgr inż. Saturnin Wasielewski 

 

 

 

Uchwała Nr 5/X/2016 

Rady Nadzorczej Gostyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej z dnia 19.10.2016r. 

 

w sprawie: opłat za lokale mieszkalne. 

 

Na podstawie § 117 ust. 1 pkt 14 Statutu Spółdzielni Rada Nadzorcza postanawia co nastę-

puje: 
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§ 1 

Ze względu na zamontowanie w lokalach mieszkalnych nowych elektronicznych podzielni-

ków kosztów ogrzewania E-ITN 30.51 z możliwością odczytywania drogą radiową ustala się 

opłatę miesięczną dla użytkowników lokali w wysokości 0,83zł od jednego podzielnika. 

 

§ 2 

 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi. 

 

§ 3 

 

Obowiązek uiszczania opłaty nie dotyczy użytkowników lokali mieszkalnych, którzy doko-

nali spłaty jednorazowej za zamontowane podzielniki do dnia wejścia w życie niniejszej 

uchwały.  

§ 4 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1.01.2017r. i obowiązuje przez 60 miesięcy tj. do 

31.12.2021r. 

 

 
                Sekretarz                        Przewodniczący 

                        Rady Nadzorczej                                     Rady Nadzorczej 

      (-) Małgorzata Wesołowska                     (-) Zbigniew Szwedek 

 

 

 

Zestawienie robót remontowych ujętych w planie 2017r. 

 

I. Roboty malarskie: 

1. Malowanie klatek schodowych wraz z wymianą domofonów: 

ul. Wł. Łokietka 1 - 3 klatki. 

2. Malowanie okien na klatkach schodowych: 

ul. Przemysława II 7. 

3. Malowanie elewacji budynków mieszkalnych z wykonaniem remontu balkonów: 

ul. Mieszka I 6, 23. 

4. Malowanie elewacji budynków garażowych z pomalowaniem bram: 

ul. Mieszka I od nr 1-34, 

Pudliszki, ul. Fabryczna 23a i b. 

5. Odmalowanie śmietników wg wykazu po przeglądzie wiosennym. 

6. Malowanie urządzeń zabawowych, ławek, płocików, trzepaków, piaskownic, bramek, 

płotów itp. 

 

II. Roboty dekarskie: 
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1. Bieżąca naprawa połaci dachowych, rynien, opierzeń, rur spustowych itp. – naprawa ko-

nieczna wg zgłoszeń. 

 

III. Roboty instalacyjne: 

1. Uszczelnienie instalacji gazowej w budynkach: 

ul. Mieszka I 3, 4. 

2. Wymiana wodomierzy i zaworów odcinających: 

os. 700-lecia 7,8,9,10,11,12,13,14,15,17,18, 

ul. Mostowa 2,3,4,5, 

ul. Górna 1,3,4,5. 

3. Wymiana poziomów i montaż zaworów na pionach instalacji z.w. w budynkach przewi-

dzianych do wymiany wodomierzy. 

4. Przebudowa kanalizacji os. 700-lecia – część etapu I - od ul. Bojanowskiego. 

5. Przegląd instalacji gazowej w budynkach wraz z usunięciem nieszczelności, całe zasoby 

Spółdzielni. 

6. Kontrola przewodów kominowych – całe zasoby Spółdzielni. 

7. Bieżąca naprawa sieci wodno-kanalizacyjnej. 

8. Konserwacja samozamykaczy i zamków w drzwiach. 

 

IV. Roboty murarskie: 

1. Naprawa posadzek na balkonach z malowaniem płyt elewacyjnych: 

ul. Górna 10 – cały budynek, 

ul. Górna 40 – cały budynek ( z wyłączeniem mieszkań 1,3,5,7,9,32,34,36,38,40), 

os. 700-lecia 17 – I i II klatka, 

ul. Mostowa 4 – cały budynek, 

ul. Gen. Wł. Sikorskiego 1 – I klatka od strony południowej ( bez malowania płyt elewa-

cyjnych balkonów). 

2. Naprawa kominów oraz rur wywiewnych kanalizacji sanitarnej w budynkach: 

ul. Wojska Polskiego 1,2,3,4,5,6, 

ul. W. Witosa 7, 

os. 700-lecia 8,9,10, 

ul. Górna 40. 

3. Naprawa posadzek balkonowych (naprawa konieczna wg zgłoszeń – wykaz po przeglą-

dzie wiosennym). 

 

V. Roboty stolarskie: 

1. Naprawa urządzeń zabawowych , ławek itp. 

2. Regulacja i naprawa stolarki okiennej i drzwiowej w pomieszczeniach wspólnego użyt-

ku. 

 

VI. Roboty elektryczne: 
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1. Pomiary elektryczne instalacji odgromowej wraz z bieżącą naprawą i konserwacją - całe 

zasoby Spółdzielni. 

2. Montaż nowych lamp LED przy wejściach do budynków, wiatrołapach, na klatkach 

schodowych i w korytarzach piwnicznych: 

ul. Wł. Łokietka 1, 

os. 700-lecia 9,17,18 (wejścia i wiatrołapy), 

ul. Górna 1,20 (wejścia i wiatrołapy). 

3. Badanie kontrolne instalacji elektrycznej w pomieszczeniach ogólnodostępnych. 

4. Naprawa i konserwacja instalacji domofonowej. 

 

VII. Remonty ciągów pieszo-jezdnych: 

1. Remont wiosenny (cząstkowy) dróg, całe zasoby Spółdzielni. 

2. Wymiana nawierzchni chodników przy budynkach: 

os. 700-lecia 14. 

3. Bieżąca naprawa ciągów pieszo-jezdnych. 

 

VIII. Roboty remontowe z funduszu „termo”: 

1. Wykonanie koryt odwadniających: 

os. 700-lecia 11,15. 

2. Wymiana drzwi wejściowych (wewnętrznych) do budynków: 

ul. Mostowa 3, 

ul. Górna 26. 

3. Wymiana drzwi wejściowych (zewnętrznych) do budynków, wymiana bocznych okienek 

w wiatrołapach, w razie konieczności remont posadzek oraz wymiana domofonów: 

os. 700-lecia 9, 13,17,18, 

ul. Górna 1,20,28, 

ul. W. Witosa 7. 

4. Wymiana okien w pomieszczeniach piwnicznych: 

ul. Mieszka I 22, 

ul. Wojska Polskiego 3,5, 

ul. Górna 10,16, 

Pudliszki, ul. Fabryczna 23a i b. 

5. Wykonanie zadaszeń wiatrołapów z blachy: 

Os. 700-lecia 9,13,17,18. 

6. Odnowienie ocieplonej ściany: 

ul. Słoneczna 4a – ściana południowa. 

 

IX. Roboty remontowe w ciepłownictwie: 

1. Kotłownia Górna: 

- malowanie konstrukcji komina, 

- budowa wiaty I etap. 
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2. Remont wymiennikowni 

- roboty: murarskie, malarskie, elektryczne, instalatorskie. 

3. Kotłownia Willowa: 

- remont elewacji budynku kotłowni – I etap. 

4. Kotłownia Sikorskiego: 

- malowanie hali kotłów i magazynu opału, 

- wykonanie zadaszenia przed magazynem opału. 

5. 700-lecia 13,14,15,17, Witosa 7, Górna 34,36,38,40: 

- wymiana zaworów w rozdzielaczach c.o. 

6. 700-lecia 8,10,11,12,13,14,15,17,18, 

Górna 1,3,4,5: 

- wymiana w budynkach rur i zaworów od ciepłej wody (poziomy w piwnicach plus za-

wory na pionach). 

7. Pudliszki – kotłownie 

Szkolna 3, Szkolna 2a: 

- roboty murarskie i malarskie w pomieszczeniach kotłowni. 

                Zestawienie sporządził:           Prezes Zarządu: 

                  (-) Regina Sawicka             (-)  mgr inż. Saturnin Wasielewski                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


