
Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej im. Żwirki i Wigury w Gliwicach uprzejmie 
 
zawiadamia , iż uchwałą nr 5 z 06.02.2018 r. Rady Nadzorczej w/wym. Spółdzielni   
 
został przyjęty do realizacji w 2018 r. plan remontów dla nieruchomości : 
 

NR  
NIERUCHOMOŚCI 

              ADRES ZADANIE REMONTOWE 

          1. ul. ASNYKA  21;21 A;23; Remont poziomej instalacji gazowej 

          2. ul. JUNAKÓW 4 
     pion lokali nr  2 
 
ul. JUNAKÓW 8 
     pion lokali nr 2 ; 3 
 
 
 
ul. KUSOCIŃSKIEGO 8 ; 10 
 
 
ul. Asnyka 25 – 31 
ul. Kusocińskiego 2 – 6 
ul. Kusocińskiego 8 – 14 
ul. Junaków 2 – 8 
 
 
ul. Kusocińskiego 12 - 14 

Kontynuacja wymiany pionów kanalizacji 
sanitarnej ( dokończenie wymiany z planu 
2017 r. ) 
 
Kontynuacja wymiany pionów kanalizacji 
sanitarnej( dokończenie wymiany z planu 
2017 r. ) 
 
Kontynuacja remontu kapitalnego dachu 
( dokończenie remontu z planu 2017 r. ) 
 
Przygotowanie kompletnej dokumentacji 
wymaganej dla zadania kompleksowej 
termomodernizacji budynków wraz z 
demontażem , usunięciem i unieszkodliwieniem 
odpadów zawierających azbest . 
 
Remont kapitalny dachu ( termin remontu 
zostanie ustalony po uzgodnieniu warunków 
finansowych dla w/wym. pozycji ) . 

          3. ul. MŁODYCH PATRIOTÓW 1; 3;5 
 
 

Przygotowanie kompletnej dokumentacji 
wymaganej dla zadania kompleksowej 
termomodernizacji budynku . 

          4. ul. MŁODYCH PATRIOTÓW 2 
 
ul. MŁODYCH PATRIOTÓW 4 
    pion lokali nr 1;2;3;4;5 

Remont posadzki na parterze . 
 
Wymiana pionów kanalizacji sanitarnej . 
 

          7. ul. MŁODYCH PATRIOTÓW 9   
 
 
 
 
ul. MŁODYCH PATRIOTÓW 11   
 

Remont kapitalny dachu. 
Przegląd i mocowanie blach elewacyjnych . 
Remont maszynowni. 
Wymiana poziomu kanalizacji sanitarnej . 
 
Przegląd i mocowanie blach elewacyjnych . 
Remont kominów. 
Wymiana poziomu kanalizacji sanitarnej . 

          8. ul. MŁODYCH PATRIOTÓW 12;14;16 
 
 
ul. MŁODYCH PATRIOTÓW 12 
    pion lokali nr 2 
 

Wymiana poziomów instalacji sanitarnej . 
Konstrukcja i obudowa wiaty śmietnika. 
 
Remont pionowej instalacji gazowej . 

      9. ul. MŁODYCH PATRIOTÓW  22 
     pion lokali nr 1;2;3 
 
ul. MŁODYCH PATRIOTÓW  od  nr 18 

Remont pionowej instalacji gazowej . 
 
 
Malowanie klatki schodowej . 



  

        10 ul. ZWIĄZKU WALKI MŁ. 5 
    pion lokali nr 1 ;2 ; 3 
 
ul. ZWIĄZKU WALKI MŁ. 5 

Remont pionowej instalacji gazowej 
( dokończenie remontu z planu 2017 r. ) 
 
Remont poziomej instalacji gazowej 
( dokończenie remontu z planu 2017 r. ) 

        11 ul. ZWIĄZKU WALKI MŁ. 6 
 
ul. ZWIĄZKU WALKI MŁ. 8 
     pion lokali nr 2 

Remont poziomej instalacji gazowej . 
 
Remont pionowej instalacji gazowej . 

        12 ul. ZWIĄZKU WALKI MŁ. 12 
     pion lokali nr 1 
 
ul. ZWIĄZKU WALKI MŁ. 14 
     pion lokali nr 1;2;3 
 
ul. ZWIĄZKU WALKI MŁ. 14 
 
ul. ZWIĄZKU WALKI MŁ. 16 
     pion lokali nr 2 

Remont poziomej instalacji gazowej 
( dokończenie remontu z planu 2017 r. ) 
 
Remont pionowej instalacji gazowej 
 
 
Remont poziomej instalacji gazowej 
 
Remont pionowej instalacji gazowej 

        13 ul. ZWIĄZKU WALKI MŁ. 18;20;22 
 
ul. ZWIĄZKU WALKI MŁ. 20 
     pion lokali nr 2 

Malowanie klatki schodowej . 
 
Remont pionowej instalacji gazowej . 

        14 ul. ZUBRZYCKIEGO  1 ; 3 Przegląd i mocowanie blach elewacyjnych . 
Wymiana poziomu kanalizacji sanitarnej . 

        15 ul. ZUBRZYCKIEGO   2 Przegląd i mocowanie blach elewacyjnych . 
Remont kominów i maszynowni . 
Likwidacja podjazdu do komory zsypowej . 

        16 ul. ZUBRZYCKIEGO  4 Przegląd i mocowanie blach elewacyjnych . 
Remont kapitalny dachu. 

        17 ul. ZUBRZYCKIEGO  6;8 
 
ul. ZUBRZYCKIEGO  6 
 
ul. ZUBRZYCKIEGO  8 

Przegląd i mocowanie blach elewacyjnych . 
 
Wymiana okienek w maszynowni . 
 
Remont kominów , maszynowni i ogniomurów . 

        18 ul. ZUBRZYCKIEGO  7 ; 9 
 
 
ul. ZUBRZYCKIEGO  7 
     pion lokali nr 1;2;3;4;5 

Remont kominów i maszynowni . 
Przegląd i mocowanie blach elewacyjnych . 
 
Wymiana pionowej kanalizacji sanitarnej . 

        19 ul. ZUBRZYCKIEGO  12 
 
ul. ZUBRZYCKIEGO  12 
     pion lokali nr 1 ; 2 

Przegląd i mocowanie blach elewacyjnych . 
Remont kominów i maszynowni . 
 
Wymiana pionów kanalizacji sanitarnej 

     
        20 

 
ul. ZUBRZYCKIEGO  23 

 
Przygotowanie kompletnej dokumentacji 
wymaganej dla zadania kompleksowej 
termomodernizacji budynku . 

        21 ul. ZUBRZYCKIEGO 11 
     pion lokali nr 1;2;3 

Remont kapitalny loggii(  dokończenie reontu 
 z planu 2017 r. ) 



 
ul. ZUBRZYCKIEGO 13 
     pion lokali nr 1 
 
ul. ZUBRZYCKIEGO 13 
     pion lokali nr 1 

 
Remont kapitalny loggii(  dokończenie remontu 
z planu 2017 r. ) 
 
Remont pionowej instalacji gazowej . 

        22 ul. SZARYCH SZEREGÓW 1 ;3 Przegląd i mocowanie blach elewacyjnych . 
Remont kominów i maszynowni . 

        23 ul. SZARYCH SZEREGÓW 2 
     pion lokali nr 1;3 
 
ul. SZARYCH SZEREGÓW 6 
     pion lokali nr 1 
 
    
     pion lokali nr 3 
 
 
ul. SZARYCH  SZEREGÓW  10 
     pion lokali nr 1 
 
ul. SZARYCH  SZEREGÓW  12 
     pion lokali nr  1 
 
ul. SZARYCH  SZEREGÓW  14 
     pion lokali nr 1 
 
 
     pion lokali nr 2 ; 3 

Remont pionowej instalacji gazowej . 
 
 
Remont pionowej instalacji gazowej . 
Wymiana pionów kuchennych kanalizacji 
sanitarnej 
 
Wymiana pionów łazienkowych kanalizacji 
sanitarnej 
 
Wymiana pionów łazienkowych kanalizacji 
sanitarnej 
 
Wymiana pionów łazienkowych kanalizacji 
sanitarnej 
 
Wymiana pionów kuchennych kanalizacji 
sanitarnej 
 
 
Wymiana pionów łazienkowych kanalizacji 
sanitarnej 
 

        24 ul. SZARYCH  SZEREGÓW  16 – 20 
 
ul. SZARYCH  SZEREGÓW  16 
     pion lokali nr 3 

Remont kominów i nasad kominowych. 
 
Remont pionowej instalacji gazowej . 
 

        25 ul. ŻWIRKI i WIGURY   87 
     pion lokali nr 3 
     pion lokali nr 6 

Remont kapitalny loggii 

        26 ul. MŁODYCH  PATRIOTÓW 6 ; 8 
 
 
ul. MŁODYCH PATRIOTÓW  6 
 
ul. MŁODYCH  PATRIOTÓW  8 
 
ul. MŁODYCH  PATRIOTÓW  8 
     pion lokali nr 1 

Przegląd i mocowanie blach elewacyjnych . 
Wymiana poziomów kanalizacji sanitarnej . 
 
Wymiana odcinka kanalizacji deszczowej . 
 
Remont kominów i maszynowni . 
 
Wymiana pionów kanalizacji sanitarnej . 

 
Gliwice, 16.02.2018 r.                                 Zarząd Spółdzilni Mieeszkniowej 
                                                                     im. Żwirki i Wigury w Gliwicach    


