
Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej im. Żwirki i Wigury w Gliwicach uprzejmie 

zawiadamia , iż uchwałą nr 8 z 05.03.2019 r. Rady Nadzorczej w/wym. Spółdzielni   

został przyjęty do realizacji w 2019 r. plan remontów dla nieruchomości : 

 

NR  

NIERUCHOMOŚCI 
              ADRES ZADANIE REMONTOWE 

          1. ul. Asnyka  23 A ; Remont rozdzielni elektrycznej 

          2. ul. Asnyka  27 

     pion lokali nr 1 

 

ul. Kusocińskiego 10    

     pion lokali nr 3 a 

 

 

ul. Junaków 8 

 

 

ul. Asnyka 25 - 31 

ul. Kusocińskiego 2 - 14 

ul. Junaków 2 - 8 

 

Wymiana pionu kanalizacji sanitarnej 

 

 

Wymiana pionu kanalizacji sanitarnej 

 

 

 

wymiana dźwigu osoboweg 

 

 

kompleksowa termomodernizacja budynków 

monitoring zewnętrzny budynków 

          3. ul. Młodych Patriotów 1,3;5 

 

 

kompleksowa termomodernizacja budynków 

monitoring zewnętrzny budynków 

          4. ul. Młodych Patriotów 2 , 4 

 

 

Przegląd i mocowanie blach elewacyjnych . 

Wykonanie projektu tzw. '' suchego pionu '' 

          7. ul. Młodych Patriotów 9 , 11 

  

 

Wykonanie projektu tzw. '' suchego pionu '' 

          8. ul. Młodych Patriotów 12;14;16 

 

 

Malowanie klatek schodowych wraz 

z uporządkowaniem instalacji teletechnicznych. 

          9. ul. Młodych Patriotów 

    24 – 26 – 28 - 30 

      

ul. Młodych Patriotów 30 

 

Malowanie klatek schodowych wraz 

z uporządkowaniem instalacji teletechnicznych. 

 

Remont rozdzielni elektrycznej . 

        10 ul. mjr pil. Jana Czernego 1 

 

 

ul. mjr pil. Jana Czernego 9 

     pion lokali nr 2 , 3 

 

ul. mjr pil. Jana Czernego 1 - 11 

Remont poziomej instalacji gazowej 

Remont schodów zewnętrznych 

 

Remont pionowej instalacji gazowej 

 

 

Remont boksu śmietnikowego . 

        11 ul. mjr pil. Jana Czernego 6-8-10 Remont schodów zewnętrznych 

 

 

        12 ul.  mjr pil. Jana Czernego 12 

 

ul. mjr pil. Jana Czernego 12,14,16 

 

Remont schodów zewnętrznych 

 

Remont boksu śmietnikowego . 

 

 



 

        13 ul. mjr pil. Jana Czernego  22 

     pion lokali nr 3 

Remont pionowej instalacji gazowej . 

        14 ul. Cichociemnych  1 ; 3 Wykonanie projektu tzw. '' suchego pionu '' 

Remont boksu śmietnikowego . 

        15 ul. Cichociemnych  2 Wykonanie projektu tzw. '' suchego pionu '' 

Remont boksu śmietnikowego . 

        16 ul. Cichociemnych  4 Wykonanie projektu tzw. '' suchego pionu '' 

Remont boksu śmietnikowego . 

Remont schodów zewnętrznych . 

        17 ul. Cichociemnych 6 ; 8 

 

ul. Cichociemnych 8 

Wykonanie projektu tzw. '' suchego pionu '' 

 

a ) malowanie klatki schodowej wraz 

     z uporządkowaniem instalacji    

     teletechnicznych 

b ) montaż nasad kominowych typu KOMINUS 

uwaga : zgodnie z protokołem z 07.02.209 r. 

ze spotkania z Radą Nieruchomości , zadania 

remontowe ( za wyjątkiem projektu tzw. '' 

suchego pionu '' ) zostaną rozpatrzone 

ponownie po przygotowaniu rozwiązania 

modernizacji gospodarki cieplnej – likwidacja 

gazowych podgrzewaczy wody zimnej . 

        18 ul.  Cichociemnych 7 ; 9 

 

ul.  Cichociemnych  9 

      pion lokali nr 1 , 2 , 4 

Wykonanie projektu tzw. '' suchego pionu '' 

 

 montaż nasad kominowych typu KOMINUS 

        19 ul.  Cichociemnych 12 Wykonanie projektu tzw. '' suchego pionu '' 

Wymiana okienek piwnicznych . 

     

        20 

ul.  Cichociemnych 23 Wykonanie projektu tzw. '' suchego pionu '' 

Kompleksowa termomodernizacja budynków 

monitoring zewnętrzny budynków 

 

        21 ul. Cichociemnych 13,15,17,21 Remont schodów zewnętrznych 

        22 ul. Szarych  Szeregów 1 ;3 

 

ul. Szarych  Szeregów 3 

Wykonanie projektu tzw. '' suchego pionu '' 

 

Remont kominów i maszynowni . 

        25 ul. ŻWIRKI i WIGURY   87 

     

Remont  opaski i cokołu budynku . 

Wykonanie projektu tzw. '' suchego pionu '' 

        26 ul. Młodych Patriotów 6 ; 8 

 

Montaż nasad kominowych 

Wykonanie projektu tzw. '' suchego pionu '' 

 

Gliwice, 06.03.2019 r.                                Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej 

                                                                     im. Żwirki i Wigury w Gliwicach    


