
Kierunki działania                                                                                                                     
Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowym Tomyślu w roku 2020 

 
I.   W zakresie inwestycji: 
1. Kontynuacja budowy budynku mieszkalnego na os. Północ w Nowym Tomyślu. 

2. Kontynuowanie działań w kierunku pozyskania gruntów inwestycyjnych w Nowym 

Tomyślu.  

3. Przygotowanie do realizacji nowego budynku wielorodzinnego na os. Centrum 

w Opalenicy (prace projektowe). 

 

II. W zakresie gospodarki zasobami mieszkaniowymi: 

1. Prowadzenie działalności gospodarczo-finansowej i remontowej zgodnie z zatwierdzonym 

przez Radę Nadzorczą planem na rok 2020. 

2. Kontynuowanie procesu termomodernizacji budynków w zakresie kompleksowego 

docieplania ścian zewnętrznych budynków mieszkalnych w Nowym Tomyślu na 

os. Północ, w Opalenicy przy ul. Reymonta i w Pniewach przy ul. Spacerowej, 

z wykorzystaniem środków kredytowych. 

3. Kontynuowanie przebudowy instalacji ciepłej wody użytkowej w mieszkaniach 

w budynkach na os. Stefana Batorego w Nowym Tomyślu łącznie z wymianą 

przygrzejnikowych zaworów termostatycznych, dociepleniem stropów piwnicznych, 

wymianą instalacji oświetlenia korytarzy piwnicznych z zastosowaniem opraw ledowych, 

wymianą w piwnicach lokatorskich drewnianych okien na okna PVC, montażem 

dodatkowej automatyki adaptacyjnej sterującej pracą węzłów cieplnych, z wykorzystaniem 

niskooprocentowanej pożyczki Jessica 2. 

4. Kontynuowanie rozbudowy monitoringu na osiedlach w Nowym Tomyślu, przy 

współpracy z Gminą Nowy Tomyśl.  

5. Prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie zarządzania nieruchomościami obcymi.  

6. Występowanie do gmin o budowę miejsc parkingowych na terenach gminnych przyległych 

do osiedli spółdzielczych. 

7. Prowadzenie skutecznej windykacji zaległości w opłatach za mieszkania i lokale 

użytkowe. 

8. Zapewnienie dobrego poziomu warunków zamieszkiwania w osiedlach.  

 

III. W zakresie działalności telewizji kablowej i społeczno-kulturalnej: 

1. Dalsza modernizacja urządzeń oraz sieci kablowej w celu utrzymania jakości sygnału 

telewizyjnego i zwiększenia kontentu HD. 

2. Realizacja przyłączy światłowodowych do budynków wspólnot mieszkaniowych na 

osiedlach w Nowym Tomyślu. 

3. Podłączanie nowych abonentów do sieci światłowodowej i instalacji światłowodowej na 

osiedlach w Nowym Tomyślu i Opalenicy (NGE, FTTH).   

4. Pozyskiwanie nowych abonentów telewizji kablowej i internetu spoza zasobów 

Spółdzielni. 

5. Prowadzenie działalności w klubie osiedlowym w Nowym Tomyślu, skierowaną głównie 

do najmłodszych i seniorów. 

6. Organizowanie imprez kulturalnych i sportowych dla mieszkańców osiedli. 
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