
Plan robót remontowych na 2017 rok

Podstawa: Uchwała Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej
w Nowym Tomyślu nr 49 z dn. 23.11.2016r, z późniejszymi zmianami

Lokalizacja / rodzaj prac
 Przewidywany 

termin wykonania 
(kwartalnie) 

Nieruchomość nr 28 - os. Centrum 1-10

os. Centrum 3

Naprawa obróbki blacharskiej  II kw 

Remont (uszczelnienie) pokrycia wiatrołapów  III / IV kw 

os. Centrum 4

Wymiana zaworów kulowych pod pionami c.w. i z.w. (16 pionów)  I kw 

os. Centrum 7

Remont opaski betonowej  II kw 

os. Centrum 8

Mechaniczno-chemiczne czyszczenie kanalizacji sanitarnej (24 piony)  II kw 

Wymiana balustrad balkonowych i ułożenie płytek na balkonach (etap II: 8 szt. - IV klatka)  II kw 

os. Centrum 10

 II kw 

Malowanie klatek schodowych i korytarzy piwnicznych (etap 1 - klatki I, II)  II / III kw 

 II kw 

Remont opaski betonowej  III / IV kw 

Ogólne:

Wymiana grzejników w pralniach i suszarniach w budynkach nr 4 i 10  III / IV kw 

Inspekcja studzienek kanalizacyjnych sanitarnych pod kątem podłączenia do kanalizacji deszczowej  II kw 

Przestawienie lampy parkowej przy bud nr 2  II kw 

Budowa boksu na segregację odpadów przy bud nr 10  II kw 

Wymiana wodomierzy mieszkaniowych w budynkach nr 1-5  II / III kw 

Remont podestów wejściowych (wg potrzeb)  II kw 

Roboty drogowe:

Wymiana stojaków na rowery i wykonanie dodatkowych zejść z chodnika na drogę  III / IV kw 

 I kw 

Malowanie pasów na parkingach osiedli – wg potrzeb  II kw 

Remont chodnika przy budynku nr 2 (od strony wejść)  II kw 

Przebudowa pomieszczenia przyłącza wody i gazu oraz wykonanie odgrodzenia zabezpieczającego 
gazomierze. Przeznaczenie pomieszczenia na potrzeby wózkarni

Wymiana głównych pionów wlz oraz zasilań do mieszkań wraz z zabezpieczeniami, wymiana tablic 
głównych, tablic rozdzielczych na klatkach schodowych i wymiana oświetlenia klatek schodowych 
(klatki I, II)

Remont nawierzchni chodnika przed budynkiem nr 10 (wraz z wykonaniem stanowisk postojowych) – 
zadanie wspólne z Urzędem Miejskim w Opalenicy – etap 2


