
Legenda:

kol. 5 - koszty poniesione na roboty wykonane na nieruchomości, mieniu wspólnym osiedla lub mieniu ogólnym spółdzielni

Osiedle "Nad Wisłą"

 Nieruchomość Zakres robót remontowych wykonanych w 2016 roku

Stan funduszu 

remontowego na 

dzień                                                         

31.12.2015 r.

Przychód                           

+                                  

zysk za                                                           

2015 r. 

Koszty poniesione 

na roboty 

remontowe 

wykonane na 

nieruchomości oraz 

mieniu spółdzielni w 

2016 roku 

Stan funduszu 

remontowego na 

dzień 31.12.2016 

roku

1 2 3 4 5 6

ALTANOWA 1 remonty na mieniu osiedla i spółdzielni 40 199,95 zł-     49 795,60 zł        873,98 zł              8 721,67 zł        

ALTANOWA 3 remonty na mieniu osiedla i spółdzielni 44 347,61 zł-     49 688,67 zł        1 416,01 zł           3 925,05 zł        

ALTANOWA 5
malowanie elewacji - ściana południowa

docieplenie 453 m² ścian  - kl. I-III ściana północna 

remonty na mieniu osiedla i spółdzielni

PIELĘGNIARSKA 31
docieplenie 304 m² ścian - kl. IV-V ściana południowa

remonty na mieniu osiedla i spółdzielni

               Rozliczenie finansowe i rzeczowe Funduszu Remontowego za 2016 rok

kol. 4 - roczne wpływy nieruchomości pochodzące z odpisu na Fundusz Remontowy,                                                                                                                                                                                                                                                     

"zysk" oznacza przypisaną nieruchomości część nadwyżki bilansowej spółdzielni za rok 2015, zgodnie z Uchwałą nr 6/2016                                            

Walnego Zgromadzenia FSM w dniach 23-25 maja i 02-03 czerwca 2016 r.

kol. 3 -  zadłużenie nieruchomości na koniec roku 2015 w związku z wykonanymi w latach poprzednich pracami remontowymi

84 390,77 zł     50 037,20 zł        113 398,73 zł       21 029,24 zł      

23 401,86 zł     76 288,61 zł        76 889,75 zł         22 800,72 zł      



PIELĘGNIARSKA 29
projekt zadaszenia balkonów na ostatniej kondygnacji

projekt regulacji instalacji c.o.

rozpoczęcie regulacji instalacji c.o.

montaż wyłączników różnicowo-prądowych na tablicy w 

mieszkaniu - 75 lokali

remonty na mieniu osiedla i spółdzielni

PIELĘGNIARSKA 27
docieplenie 423 m² ścian - kl. IV-V ściana północna 

remonty na mieniu osiedla i spółdzielni

PIELĘGNIARSKA 25 montaż wyłączników różnicowo-prądowych na tablicy w 

mieszkaniu - 45 lokali

remonty na mieniu osiedla i spółdzielni

PIELĘGNIARSKA 19
świadectwo charakterystyki energetycznej

remonty na mieniu osiedla i spółdzielni

PIELĘGNIARSKA 21
docieplenie 567 m² ściany północnej

remonty na mieniu osiedla i spółdzielni

PIELĘGNIARSKA 17A
remonty na mieniu osiedla i spółdzielni

72 406,02 zł-     24 661,69 zł        101,75 zł              47 846,08 zł-      

PIELĘGNIARSKA 15 docieplenie 480 m² ścian - kl. I ściana zachodnia i kl. II-III 

ściana północna

remonty na mieniu osiedla i spółdzielni

Osiedle ogółem 14 282,04 zł     594 053,74 zł      556 933,79 zł       51 401,99 zł      

89 283,23 zł         21 588,48 zł-      

95 696,02 zł     75 899,58 zł        41 717,93 zł         129 877,67 zł    

69 823,76 zł-     49 301,58 zł        8 861,47 zł           29 383,65 zł-      

8 716,70 zł-       76 411,45 zł        

36 300,82 zł-     48 956,34 zł        3 422,10 zł           9 233,42 zł        

67 910,07 zł     48 630,46 zł        124 828,82 zł       8 288,29 zł-        

14 678,18 zł     44 382,56 zł        96 140,02 zł         37 079,28 zł-      



Osiedle "Bohaterów"

 Nieruchomość Zakres robót remontowych wykonanych w 2016 roku

Stan funduszu 

remontowego na 

dzień                                                         

31.12.2015 r.

Przychód                           

+                                  

zysk za                                                           

2015 r. 

Koszty poniesione 

na roboty 

remontowe 

wykonane na 

nieruchomości oraz 

mieniu spółdzielni w 

2016 roku 

Stan funduszu 

remontowego na 

dzień 31.12.2016 

roku

1 2 3 4 5 6

WITECKIEGO 2
docieplenie 322,20 m² ścian - kl. II ściana wschodnia 

wykonanie koncepcji miejsc postojowych

remont 6 balkonów

wymiana drzwi wejściowych do portali - kl. I, II

remonty na mieniu osiedla i spółdzielni

WITECKIEGO 3
docieplenie 237,12 m² ścian - kl. VI, VII ściana południowa

wykonanie koncepcji miejsc postojowych

remont 4 balkonów i 16 loggii

wymiana okien na okna PVC w suszarni i pralni na ostatniej 

kondygnacji kl. V - 5 szt.

montaż 2 ławek parkowych

remonty na mieniu osiedla i spółdzielni

WITECKIEGO 1
docieplenie 161,16 m² ścian - kl. III ściana wschodnia

wykonanie koncepcji miejsc postojowych

remont 7 balkonów

wymiana drzwi wejściowych do portali - kl. V-VII

remonty na mieniu osiedla i spółdzielni

131 844,21 zł-   119 878,22 zł      63 577,49 zł         75 543,48 zł-      

49 093,61 zł     137 162,72 zł      94 496,47 zł         91 759,86 zł      

72 189,19 zł     128 526,48 zł      81 806,51 zł         118 909,16 zł    



GIERCZAK 4
docieplenie 216,30 m² ścian - ściana wschodnia

remont 4 loggii

awaryjna wymiana odcinka poziomu kanalizacji sanitarnej

awaryjna wymiana pionu instalacji wodociągowej

remonty na mieniu osiedla i spółdzielni

GIERCZAK 13 projekt przełożenia kabla energetycznego zasilającego 

budynek

remonty na mieniu osiedla i spółdzielni

KLEEBERGA 3
remonty na mieniu osiedla i spółdzielni

26 377,24 zł     32 893,76 zł        1 790,17 zł           57 480,83 zł      

KLEEBERGA 5
docieplenie 195,64 m² ściany wschodniej 

remont 8 loggii

remonty na mieniu osiedla i spółdzielni

THOMMEE 3
docieplenie 215 m² ścian - ściana wschodnia 

remonty na mieniu osiedla i spółdzielni

SUCHARSKIEGO 4
docieplenie 515,98 m² ścian - kl. X-XI ściana południowa

remont 9 balkonów i 12 loggii

wymiana przekładni dźwigu - kl. XI

wykonanie zabudów zejść do piwnicy - kl. I-VII, IX-XIV

remonty na mieniu osiedla i spółdzielni

GIERCZAK 6
docieplenie 208,96 m² ścian - ściana wschodnia

remont 3 loggii

remonty na mieniu osiedla i spółdzielni

55 113,32 zł     31 840,04 zł        51 973,10 zł         34 980,26 zł      

27 915,67 zł     33 503,04 zł        57 984,39 zł         3 434,32 zł        

100 858,83 zł-   249 660,54 zł      215 411,04 zł       66 609,33 zł-      

289 070,99 zł   129 934,05 zł      9 600,24 zł           409 404,80 zł    

30 760,75 zł     33 635,10 zł        72 694,42 zł         8 298,57 zł-        

45 287,49 zł     34 096,51 zł        81 937,46 zł         2 553,46 zł-        



SUCHARSKIEGO 2
docieplenie 250 m² ścian - kl. VI-VII ściana wschodnia

remont 2 balkonów

wymiana nawierzchni chodnika kl. I-V i schodów zew. wejście                        

do kl. V

montaż 2 ławek parkowych

remonty na mieniu osiedla i spółdzielni

MONTE CASSINO 1
docieplenie 357,02 m² ścian - kl. I-III ściana zachodnia

remont 11 loggii

wymiana chodnika między kl. VIII i śmietnikiem

remonty na mieniu osiedla i spółdzielni

PIWNIKA PONUREGO 

4 docieplenie 525,43 m² ścian - kl. I ściana zachodnia

remont 14 loggii

remonty na mieniu osiedla i spółdzielni

MONTE CASSINO 3
remonty na mieniu osiedla i spółdzielni

27 979,98 zł     35 045,51 zł        1 191,03 zł           61 834,46 zł      

THOMMEE 1
remonty na mieniu osiedla i spółdzielni

165 796,51 zł   111 653,83 zł      3 206,88 zł           274 243,46 zł    

MONTE CASSINO 5
docieplenie 258,20 m² ścian - kl.I-II ściana zachodnia 

remont 13 loggii

awaryjna wymiana odcinka poziomu instalacji kanalizacji 

deszczowej - kl. III

awaryjna wymiana odcinka poziomu instalacji wodociągowej - 

kl. I i II

awaryjne wyprowadzenie zaworów z.w, c.w. i cyrkulacji z 

węzła c.o. - kl. I

remonty na mieniu osiedla i spółdzielni

MONTE CASSINO 6 docieplenie 434,93 m² ścian - kl. I  ściana południowa, kl. I-II 

ściana zachodnia

remont 13 loggii

remonty na mieniu osiedla i spółdzielni

10 925,35 zł     81 616,02 zł        95 528,29 zł         2 986,92 zł-        

103 998,97 zł-   136 679,42 zł      126 861,84 zł       94 181,39 zł-      

10 272,65 zł     95 402,49 zł        118 139,07 zł       12 463,93 zł-      

37 089,82 zł-     112 436,54 zł      144 879,70 zł       69 532,98 zł-      

65 543,34 zł-     101 245,92 zł      146 014,10 zł       110 311,52 zł-    



MONTE CASSINO 4
docieplenie 322,69 m² ścian - kl. III-IV ściana wschodnia

remont 13 loggii

wymiana drzwi wejściowych do portali - kl. III, IV

remonty na mieniu osiedla i spółdzielni

MONTE CASSINO 2
docieplenie 302,01 m² ścian - kl. III-IV ściana południowa

remont 4 balkonów i 7 loggii

remonty na mieniu osiedla i spółdzielni

IGRZYSKOWA 1 docieplenie 742,30 m² ścian - kl. V ściana południowa, kl. IV 

ściana zachodnia

wykonanie chodnika z polbruk między kl. VII i IX budynku i na 

placu zabaw

remont 23 balkonów

wymiana drzwi w komorze wsypowej - wózkownia kl. IV, kl. VIII

wymiana sterowania dźwigu kl. II, kl. VIII

remont poziomów instalacji wodociągowej c.w., z.w., cyrkulacji 

- kl. III, V

montaż 2 ławek parkowych

remonty na mieniu osiedla i spółdzielni

IGRZYSKOWA 3
docieplenie 258,81 m² ścian - kl. II ściana południowa

remont 17 balkonów

remonty na mieniu osiedla i spółdzielni

IGRZYSKOWA 6
docieplenie 735,12 m² ścian - ściana wschodnia kl. IV-VI

awaryjna wymiana odcinka poziomu instalacji kanalizacji 

sanitarnej - kl.VI

remont instalacji ppoż. - kl. VI

39 414,68 zł-     64 193,87 zł        97 682,73 zł         72 903,54 zł-      

14 185,68 zł     80 307,13 zł        82 003,53 zł         12 489,28 zł      

45 934,05 zł-     285 712,68 zł      396 931,00 zł       157 152,37 zł-    

27 477,52 zł     151 077,60 zł      110 667,41 zł       67 887,71 zł      

176 490,17 zł-   202 889,72 zł      220 977,40 zł       194 577,85 zł-    



remonty na mieniu osiedla i spółdzielni

Osiedle ogółem 151 271,88 zł   2 389 391,19 zł      2 275 354,27 zł    265 308,80 zł    



Osiedle "Bajka"

 Nieruchomość Zakres robót remontowych wykonanych w 2016 roku

Stan funduszu 

remontowego na 

dzień                                                         

31.12.2015 r.

Przychód                           

+                                  

zysk za                                                           

2015 r. 

Koszty poniesione 

na roboty 

remontowe 

wykonane na 

nieruchomości oraz 

mieniu spółdzielni w 

2016 roku 

Stan funduszu 

remontowego na 

dzień 31.12.2016 

roku

1 2 3 4 5 6

ANDERSENA 8

docieplenie 549,84 m² ścian - kl. III-V ściana wschodnia i kl. V 

szczyt południowy

świadectwo charakterystyki energetycznej

malowanie elewacji wraz z odgrzybieniem kl. II ściana 

balkonowa szczyt

remont 28 balkonów

wymiana okien piwnicznych - 23 szt.

remonty na mieniu osiedla i spółdzielni

RODZINNA 4 docieplenie 419,66 m² ścian  kl. I-III ściana południowa 

świadectwo charakterystyki energetycznej

malowanie elewacji wraz z odgrzybieniem ściana północna

remont 1 balkonu 

wymiana okien piwnicznych - 21 szt.

remonty na mieniu osiedla i spółdzielni

RODZINNA 1 docieplenie 385,05 m² ścian - kl. III-V ściana wschodnia

świadectwo charakterystyki energetycznej

malowanie elewacji wraz z odgrzybieniem kl. II ściana 

zachodnia, kl. III ściana północna

remont 18 balkonów 

54 488,88 zł     62 426,32 zł        195 789,82 zł       78 874,62 zł-      

22 908,93 zł     76 425,35 zł        135 692,39 zł       36 358,11 zł-      

24 296,59 zł     61 758,26 zł        158 073,50 zł       72 018,65 zł-      



wymiana okien piwnicznych - 22 szt.

remonty na mieniu osiedla i spółdzielni

GOŚCINNA 2 remonty na mieniu osiedla i spółdzielni
7 201,62 zł       47 326,35 zł        3 869,46 zł           50 658,51 zł      

GOŚCINNA 3

docieplenie 401,64 m² ścian - kl. I-II ściana wschodnia i kl. I 

szczyt północny

świadectwo charakterystyki enegetycznej

remont 1 balkonu 

wymiana okien piwnicznych - 10 szt.

remonty na mieniu osiedla i spółdzielni

SZCZĘŚLIWA  2 docieplenie 312,31 m² ścian - kl. I-II ściana zachodnia

świadectwo charakterystyki energetycznej

malowanie elewacji wraz z odgrzybieniem kl. IV ściana 

szczytowa północna, kl. V ściana szczytowa wschodnia

remont 16 balkonów 

wymiana okien piwnicznych - 13 szt.

remonty na mieniu osiedla i spółdzielni

SZCZĘŚLIWA 4 świadectwo charakterystyki energetycznej

wymiana przekładni i koła ciernego - kl. II

awaryjna wymiana rur c.w., z.w. i cyrkulacji w 2 pionach 

kuchennych

wymiana okien w maszynowni dźwigu - 2 szt. 

remonty na mieniu osiedla i spółdzielni

SZCZĘŚLIWA 5 świadectwo charakterystyki energetycznej

wykonanie podestów z kostki polbruk 6 cm - przed portalami 

kl. IV, V, VI

34 233,56 zł     79 232,17 zł        125 958,34 zł       12 492,61 zł-      

113 057,46 zł      10 376,11 zł         

91 649,41 zł        128 546,53 zł       34 482,50 zł-      

43 579,98 zł-      146 261,33 zł-   

161 303,18 zł-   80 953,42 zł        56 957,13 zł         137 306,89 zł-    

2 414,62 zł       



remonty na mieniu osiedla i spółdzielni

SZCZĘŚLIWA 3

docieplenie 420,73 m² ścian - kl. III-IV ściana wschodnia, 

ściana szczytowa południowa

remont 1 balkonu 

remonty na mieniu osiedla i spółdzielni

PORAZIŃSKIEJ 2 remonty na mieniu osiedla i spółdzielni
1 205,42 zł       67 741,29 zł        5 406,11 zł           63 540,60 zł      

PORAZIŃSKIEJ 4 remonty na mieniu osiedla i spółdzielni
141 853,80 zł   78 789,54 zł        6 102,04 zł           214 541,30 zł    

PORAZIŃSKIEJ 6 remonty na mieniu osiedla i spółdzielni
40 660,70 zł     31 075,07 zł        2 752,28 zł           68 983,49 zł      

PORAZIŃSKIEJ 7 docieplenie 835,38 m² ścian - kl. IV-IX ściana wschodnia

świadectwo charakterystyki energetycznej

remont  24 balkonów 

remonty na mieniu osiedla i spółdzielni

PORAZIŃSKIEJ 5 remonty na mieniu osiedla i spółdzielni
68 773,55 zł-     47 618,18 zł        4 272,32 zł           25 427,69 zł-      

BRZECHWY 3 docieplenie 406,63 m² ścian - kl. IV-VI ściana zachodnia

remont 17 balkonów 

awaryjna wymiana odcinka poziomu instalacji kanalizacji 

sanitarnej - kl. VII, VIII

remonty na mieniu osiedla i spółdzielni

SZANCERA 2 wymiana okien w maszynowni dźwigu - 2 szt. 

remonty na mieniu osiedla i spółdzielni

SZANCERA 4

awaryjna wymiana odcinka poziomu instalacji kanalizacji 

sanitarnej kl. I, II

remonty na mieniu osiedla i spółdzielni

SZANCERA 5 docieplenie 290,85 m² ścian - kl. VI-VII ściana wschodnia

świadectwo charakterystyki energetycznej

13 772,12 zł-     63 164,22 zł        37 667,15 zł         11 724,95 zł      

90 527,01 zł         25 228,40 zł      

104 855,94 zł   113 187,66 zł      251 972,70 zł       33 929,10 zł-      

60 142,02 zł     97 939,37 zł        167 099,71 zł       9 018,32 zł-        

47 982,54 zł     47 938,95 zł        116 166,34 zł       20 244,85 zł-      

81 175,91 zł        6 260,42 zł           20 539,53 zł-      95 455,02 zł-     

22 017,96 zł     93 737,45 zł        



remont 2 balkonów 

wymiana okien piwnicznych - 5 szt.

remonty na mieniu osiedla i spółdzielni

SZANCERA 3 remonty na mieniu osiedla i spółdzielni
32 972,38 zł     47 248,23 zł        5 275,54 zł           74 945,07 zł      

ZAREMBINY 25 docieplenie 255,54 m² ścian - kl. III-IV ściana zachodnia

remont 15 balkonów

wymiana okien piwnicznych - 18 szt.

remonty na mieniu osiedla i spółdzielni

ZAREMBINY 21 świadectwo charakterystyki energetycznej

awaryjna wymiana 1 pionu instalacji wodociągowej

remonty na mieniu osiedla i spółdzielni

ZAREMBINY 19 remonty na mieniu osiedla i spółdzielni
32 752,91 zł     54 027,20 zł        5 623,30 zł           81 156,81 zł      

ZAREMBINY 15 docieplenie 866,95 m² ścian - kl. I-II ściana zachodnia

świadectwo charakterystyki energetycznej

remont 28 loggii 

remont daszków nad loggiami na ostatniej kondygnacji - kl. I-II 

ściana zachodnia

remonty na mieniu osiedla i spółdzielni

GAWĘDY 2 remonty na mieniu osiedla i spółdzielni
87 587,06 zł-     94 907,29 zł        7 844,20 zł           523,97 zł-           

GAWĘDY 1 remont zadaszenia portali wejściowych - kl. II, III

remonty na mieniu osiedla i spółdzielni

ZAREMBINY 7 remont 2 balkonów

remont poziomu instalacji wodociągowej wraz z podejściami 

kl. I-V

1 401,80 zł       81 241,76 zł        6 551,04 zł           76 092,52 zł      

95 434,10 zł        58 669,47 zł         60 539,63 zł-      

135 867,56 zł   

50 655,19 zł     

94 959,94 zł        

109 824,64 zł      94 764,80 zł         

66 865,17 zł     73 024,25 zł        69 675,91 zł         70 213,51 zł      

65 715,03 zł      

97 304,26 zł-     

284 569,40 zł       53 741,90 zł-      



remonty na mieniu osiedla i spółdzielni

ZAREMBINY 5

malowanie elewacji wraz z odgrzybianiem - ściana północna 

szczytowa

awaryjny 6 remont balkonów - kl. I 

awaryjna wymiana rur c.w., z.w. i cyrkulacji w 1 pionie 

instalacji wodociągowej

remonty na mieniu osiedla i spółdzielni

ZAREMBINY 2

wymiana poziomu instalacji wodociągowej wraz z podejściami 

kl. I-III

remonty na mieniu osiedla i spółdzielni

ZAREMBINY 4

malowanie elewacji wraz z odgrzybianiem kl. I-V ściana 

północna

awaryjna wymiana odcinka instalacji c.w. z podejściami pod 

pion - kl. III

remonty na mieniu osiedla i spółdzielni

Ogółem osiedle 263 319,22 zł   2 169 918,27 zł   2 157 036,13 zł    276 201,36 zł    

19 220,98 zł     70 283,34 zł        51 831,66 zł         37 672,66 zł      

21 688,50 zł     72 390,96 zł        37 515,60 zł         56 563,86 zł      

8 088,67 zł       41 380,18 zł        31 225,85 zł         18 243,00 zł      



Osiedle "Szybowników"

 Nieruchomość Zakres robót remontowych wykonanych w 2016 roku

Stan funduszu 

remontowego na 

dzień                                                         

31.12.2015 r.

Przychód                           

+                                  

zysk za                                                           

2015 r. 

Koszty poniesione 

na roboty 

remontowe 

wykonane na 

nieruchomości oraz 

mieniu spółdzielni w 

2016 roku 

Stan funduszu 

remontowego na 

dzień 31.12.2016 

roku

1 2 3 4 5 6

PRZYJACIÓŁ 1 wymiana wpustów dachowych

inwentaryzacja geodezyjna portali

remonty na mieniu osiedla i spółdzielni

WITOSA 2 remont 2 balkonów

remonty na mieniu osiedla i spółdzielni

WITOSA 4 wykonanie podestów z kostki pobruk 6 cm przed kl. I, II

remonty na mieniu osiedla i spółdzielni

WITOSA 3 remonty na mieniu osiedla i spółdzielni
134 780,21 zł   29 111,18 zł        3 563,14 zł           160 328,25 zł    

DURACZA 4 docieplenie 397,29 m² ścian - kl. I-III ściana południowa

remont 21 balkonów

wymiana rur spustowych z PCV na stalowe z blachy 

ocynkowanej kl. I-III

remonty na mieniu osiedla i spółdzielni

DURACZA 6 remonty na mieniu osiedla i spółdzielni
18 920,66 zł     51 011,83 zł        3 830,72 zł           66 101,77 zł      

DURACZA 8

docieplenie 451,47 m² ścian - kl. I-III ściana południowa 

balkonowa

remont 30 balkonów

remonty na mieniu osiedla i spółdzielni

60 156,36 zł     40 052,95 zł        150 248,43 zł       50 039,12 zł-      

14 481,18 zł     39 840,83 zł        146 577,72 zł       92 255,71 zł-      

56 431,32 zł     104 362,98 zł      18 807,90 zł         141 986,40 zł    

30 762,88 zł     25 006,78 zł        1 932,69 zł           53 836,97 zł      

167 523,44 zł   77 008,55 zł        10 080,43 zł         234 451,56 zł    



DURACZA 10 remonty na mieniu osiedla i spółdzielni
53 445,21 zł     36 470,91 zł        5 179,00 zł           84 737,12 zł      

WITOSA 5 docieplenie 306 m² ścian ściany balkonowej

świadectwo charakterystyki energetycznej

remont 7 balkonów i 4 loggii

wymiana okien na klatkach schodowych - 16 szt.

remonty na mieniu osiedla i spółdzielni

WITOSA 6 remonty na mieniu osiedla i spółdzielni
98 014,91 zł-     100 961,95 zł      8 688,01 zł           5 740,97 zł-        

RZEŹNIACKIEGO 8 docieplenie 563,96 m² ścian - kl. III ściana balkonowa

świadectwo charakterystyki energetycznej

remont 35 balkonów

remonty na mieniu osiedla i spółdzielni

RZEŹNIACKIEGO 10 świadectwo charakterystyki energetycznej

remonty na mieniu osiedla i spółdzielni

DURACZA 3 świadectwo charakterystyki energetycznej

remonty na mieniu osiedla i spółdzielni

DURACZA 5 regulacja instalacji c.o.

remonty na mieniu osiedla i spółdzielni

RZEŹNIACKIEGO 12 remonty na mieniu osiedla i spółdzielni
11 117,49 zł-     24 290,47 zł        1 307,29 zł           11 865,69 zł      

RZEŹNIACKIEGO 5 docieplenie 709,18 m² ścian - kl. I-IV i kl. IV od portali

świadectwo charakterystyki energetycznej

remont 4 loggii

remonty na mieniu osiedla i spółdzielni

34 173,33 zł-     36 706,52 zł        13 515,07 zł         10 981,88 zł-      

74 950,62 zł     48 823,67 zł        155 361,69 zł       31 587,40 zł-      

43 734,25 zł-     36 573,38 zł        4 122,51 zł           11 283,38 zł-      

79 651,42 zł-     36 440,11 zł        3 322,93 zł           46 534,24 zł-      

48 955,03 zł        37 467,80 zł     108 654,45 zł       22 231,62 zł-      

106 688,78 zł   48 476,66 zł        166 647,55 zł       11 482,11 zł-      



POWALISZA 6 świadectwo charakterystyki energetycznej

montaż z dostawą podzielników radiowych

regulacja instalacji c.o.

wymiana drzwi wejściowych do portalu - kl.III

remonty na mieniu osiedla i spółdzielni

POWALISZA 4 docieplenie 414,88 m² ściany balkonowej

świadectwo charakterystyki energetycznej

remont 33 loggii

remonty na mieniu osiedla i spółdzielni

POWALISZA 3 docieplenie 408,41 m²ściany balkonowej

świadectwo charakterystyki energetycznej

remont 31 loggii

remonty na mieniu osiedla i spółdzielni

SKARŻYŃSKIEGO 9

wymiana rur spustowych z PCV na stalowe z blachy 

ocynkowanej kl. I-V

awaryjna wymiana odcinka poziomu instalacji kanalizacji 

sanitarnej kl. V

remonty na mieniu osiedla i spółdzielni

WIERZEJEWSKIEGO 1 remonty na mieniu osiedla i spółdzielni
84 044,55 zł     86 333,14 zł        7 362,54 zł           163 015,15 zł    

POWALISZA 9 świadectwo charakterystyki energetycznej

remonty na mieniu osiedla i spółdzielni

SKARŻYŃSKIEGO 5 regulacja instalacji c.o.
45 323,47 zł-     40 564,99 zł        16 470,40 zł         21 228,88 zł-      

remonty na mieniu osiedla i spółdzielni

81 488,05 zł-     52 876,57 zł        3 744,56 zł           32 356,04 zł-      

76 282,03 zł     53 114,53 zł        208 369,22 zł       78 972,66 zł-      

61 615,60 zł-     73 902,07 zł        29 856,67 zł         17 570,20 zł-      

145 538,81 zł-   69 457,08 zł        41 815,28 zł         117 897,01 zł-    

94 088,58 zł     53 000,38 zł        205 140,65 zł       58 051,69 zł-      



ZURNA 1 docieplenie 654,89 m² ściany balkonowej

świadectwo charakterystyki energetycznej

remont 45 loggii

remonty na mieniu osiedla i spółdzielni

ZURNA 3 regulacja instalacji c.o.

remonty na mieniu osiedla i spółdzielni

KWIATKOWSKIEGO 6 remonty na mieniu osiedla i spółdzielni
3 086,57 zł       63 112,09 zł        4 160,34 zł           62 038,32 zł      

SKARŻYŃSKIEGO 3 świadectwo charakterystyki energetycznej

wymiana rur spustowych z PCV na stalowe z blachy 

ocynkowanej kl. I-VI

regulacja instalacji c.o.

remonty na mieniu osiedla i spółdzielni

DURACZA 16 regulacja instalacji c.o.

remonty na mieniu osiedla i spółdzielni

DUBOISA 1 świadectwo charakterystyki energetycznej

wymiana rur spustowych z PCV na stalowe z blachy 

ocynkowanej kl. I-VI

montaż z dostawą podzielników radiowych

wymiana drzwi wejściowych w portalu kl. V

regulacja instalacji c.o.

remonty na mieniu osiedla i spółdzielni

DURACZA 14 docieplenie 291 m² ściany balkonowej
109 937,30 zł   40 839,22 zł        162 501,88 zł       11 725,36 zł-      

świadectwo charakterystyki energetycznej

remont 23 loggii

147 342,57 zł-   99 695,66 zł        33 129,03 zł         80 775,94 zł-      

33 701,96 zł-     70 037,35 zł        59 293,64 zł         22 958,25 zł-      

31 217,02 zł-     27 836,13 zł        11 017,56 zł         14 398,45 zł-      

84 545,92 zł-     64 746,99 zł        34 244,16 zł         54 043,09 zł-      

109 694,23 zł   81 661,16 zł        331 168,19 zł       139 812,80 zł-    



wymiana rur spustowych z PCV na stalowe z blachy 

ocynkowanej kl. I-III

remonty na mieniu osiedla i spółdzielni

RATAJA 4 remonty na mieniu osiedla i spółdzielni
17 991,39 zł-     37 121,99 zł        3 293,68 zł           15 836,92 zł      

RATAJA 6 świadectwo charakterystyki energetycznej

rozpoczęcie remontu klatek schodowych w wysokim 

standardzie kl. I-II

remonty na mieniu osiedla i spółdzielni

RATAJA 8 świadectwo charakterystyki energetycznej

remont 5 loggii

montaż z dostawą podzielników radiowych

regulacja instalacji c.o.

wymiana drzwi wejściowych do portali - kl. I-VII

remonty na mieniu osiedla i spółdzielni

RATAJA 10 remonty na mieniu osiedla i spółdzielni
42 330,94 zł-     108 625,97 zł      8 203,54 zł           58 091,49 zł      

RATAJA 2 regulacja instalacji c.o.

remonty na mieniu osiedla i spółdzielni

SKARŻYŃSKIEGO 7 świadectwo charakterystyki energetycznej

remont 2 loggii

remonty na mieniu osiedla i spółdzielni

DURACZA 1 świadectwo charakterystyki energetycznej

montaż z dostawą podzielników radiowych

remonty na mieniu osiedla i spółdzielni

KWIATKOWSKIEGO 4 regulacja instalacji c.o.
32 909,04 zł-     40 347,00 zł        14 719,51 zł         7 281,55 zł-        

98 258,30 zł-     82 469,26 zł        9 193,92 zł           24 982,96 zł-      

56 640,21 zł-     39 126,27 zł        9 212,11 zł           26 726,05 zł-      

80 001,73 zł         70 277,74 zł-      

73 051,83 zł-     86 593,59 zł        41 922,22 zł         28 380,46 zł-      

53 736,26 zł     129 421,27 zł      81 348,36 zł         101 809,17 zł    

76 201,59 zł-     85 925,58 zł        



remonty na mieniu osiedla i spółdzielni

WITOSA 1 remont 5 balkonów

remonty na mieniu osiedla i spółdzielni

POWALISZA 2 remont schodów zewnętrznych przy kl. I

remonty na mieniu osiedla i spółdzielni

POWALISZA 5

docieplenie 432,40 m² ścian - kl. II-IV ściana południowo-

zachodnia 

remont 11 loggii

remonty na mieniu osiedla i spółdzielni

WIERZEJEWSKIEGO 2 docieplenie 386,99 m² ściany balkonowej

świadectwo charakterystyki energetycznej

remont 28 loggii

remonty na mieniu osiedla i spółdzielni

SKARŻYŃSKIEGO 11

wymiana rur spustowych z PCV na stalowe z blachy 

ocynkowanej kl. I-III

remonty na mieniu osiedla i spółdzielni

POWALISZA 7 remonty na mieniu osiedla i spółdzielni
14 102,66 zł     25 127,65 zł        1 682,52 zł           37 547,79 zł      

RZEŹNIACKIEGO 4 docieplenie 74,67 m² ścian - kl. III szczyt południowy

remonty na mieniu osiedla i spółdzielni

POWALISZA 11 remonty na mieniu osiedla i spółdzielni
16 126,49 zł-     40 306,32 zł        3 625,07 zł           20 554,76 zł      

ZURNA 2 awaryjna wymiana pionu instalacji wodociągowej

remonty na mieniu osiedla i spółdzielni

RZEŹNIACKIEGO 6 docieplenie 245,12 m² ściany balkonowej

świadectwo charakterystyki energetycznej

59 236,59 zł     50 181,74 zł        10 281,45 zł         99 136,88 zł      

69 399,21 zł         16 501,26 zł-      

76 981,03 zł     42 891,17 zł        13 818,97 zł         106 053,23 zł    

51 731,44 zł     36 338,34 zł        18 245,34 zł         69 824,44 zł      

103 784,89 zł   55 606,03 zł        137 985,08 zł       21 405,84 zł      

92 701,84 zł     40 382,24 zł        190 675,47 zł       57 591,39 zł-      

16 971,42 zł-     64 138,19 zł        4 765,48 zł           42 401,29 zł      

25 920,36 zł     53 104,19 zł        14 839,84 zł         64 184,71 zł      

24 388,61 zł        28 509,34 zł     



remont 13 balkonów

remonty na mieniu osiedla i spółdzielni

RZEŹNIACKIEGO 3 docieplenie 229,93 m² ściany balkonowej

świadectwo charakterystyki energetycznej

remont 19 loggii

remonty na mieniu osiedla i spółdzielni

Ogółem osiedle 474 031,18 zł   2 727 697,44 zł   2 785 168,12 zł    416 560,50 zł    

62 531,06 zł     24 330,87 zł        121 840,97 zł       34 979,04 zł-      



Osiedle "Przylesie"

 Nieruchomość Zakres robót remontowych wykonanych w 2016 roku

Stan funduszu 

remontowego na 

dzień                                                         

31.12.2015 r.

Przychód                           

+                                  

zysk za                                                           

2015 r. 

Koszty poniesione 

na roboty 

remontowe 

wykonane na 

nieruchomości oraz 

mieniu spółdzielni w 

2016 roku 

Stan funduszu 

remontowego na 

dzień 31.12.2016 

roku

1 2 3 4 5 6

ŁOCHOWSKIEGO 7 docieplenie 511 m² ścian kl. IV ściana południowa 

świadectwo charakterystyki energetycznej

malowanie elewacji kl. V ściana szczytowa zachodnia

remont 21 loggii

remonty na mieniu osiedla i spółdzielni

ŁOCHOWSKIEGO 4 docieplenie 962 m² ścian kl. I-II ściana południowa

świadectwo charakterystyki energetycznej

remont 47 loggii

awaryjna wymiana odcinka poziomu kanalizacji sanitarnej 

wraz z kratkami spustowymi w węźle c.o. kl. III

remonty na mieniu osiedla i spółdzielni

ŁOCHOWSKIEGO 4A remonty na mieniu osiedla i spółdzielni 140 762,91 zł   25 564,13 zł        1 185,97 zł           165 141,07 zł    

SOSNOWSKIEGO 1 docieplenie 249 m² ścian kl. I-II ściana południowa

świadectwo charakterystyki energetycznej

remont 14 loggii

projekt regulacji instalacji c.o.

regulacja instalacji c.o.

231 811,42 zł-   229 091,67 zł      178 687,14 zł       181 406,89 zł-    

23 894,47 zł-     201 524,20 zł      317 882,37 zł       140 252,64 zł-    

30 040,10 zł     26 727,97 zł        107 590,03 zł       50 821,96 zł-      



remonty na mieniu osiedla i spółdzielni

ŁOCHOWSKIEGO 2 świadectwo charakterystyki energetycznej

remonty na mieniu osiedla i spółdzielni

ŁOCHOWSKIEGO 5 wymiana grzejników na klatkach schodowych

rozpoczęcie remontu klatek schodowych i pomieszczeń 

wspólnego użytku kl. I, II

wymiana okien w korytarzach piwnicznych i w pom. wspólnego 

użytku - 2 szt.

remonty na mieniu osiedla i spółdzielni

KRYSIEWICZOWEJ 2 remonty na mieniu osiedla i spółdzielni
38 215,94 zł-     61 596,98 zł        5 541,59 zł           17 839,45 zł      

ŁOCHOWSKIEGO 3 świadectwo charakterystyki energetycznej

remont 1 loggii

remonty na mieniu osiedla i spółdzielni

BERLINGA 1 docieplenie 282 m² ścian 1/2 kl. III-V ściana zachodnia

świadectwo charakterystyki energetycznej

remont 12 loggii

projekt regulacji instalacji c.o.

regulacja instalacji c.o.

wymiana grzejników na klatkach schodowych

remonty na mieniu osiedla i spółdzielni

BERLINGA 2 malowanie elewacji wraz z odgrzybianiem kl. I ściana zachodnia

malowanie i odgrzybianie ścian i portali kl. IV-VII ściana 

północna do parapetów I piętra

remont 1 loggii i 3 ścian bocznych w całym pionie loggii

remonty na mieniu osiedla i spółdzielni

129 066,99 zł       132 307,11 zł-    

222 047,53 zł-   275 218,57 zł      22 297,93 zł         30 873,11 zł      

57 195,89 zł-     53 955,77 zł        

153 352,30 zł-   154 513,23 zł      11 025,85 zł         9 864,92 zł-        

103 626,88 zł   25 390,84 zł        71 049,16 zł         57 968,56 zł      

13 122,08 zł-     175 904,37 zł      40 903,31 zł         121 878,98 zł    



PIÓRKA 1 malowanie elewacji kl. II ściana szczytowa zachodnia

wymiana grzejników na klatkach schodowych

awaryjna wymiana odcinka poziomu instalacji kanalizacji 

sanitarnej

remont klatek schodowych, portali, piwnic, wózkowni, pralni, 

suszarni kl. I-V

wymiana okien w korytarzach piwnicznych i pom. wspólnego 

użytku - 23 szt.

remonty na mieniu osiedla i spółdzielni

BERLINGA 4 świadectwo charakterystyki energetycznej

remont 1 loggii i 3 ścian bocznych w całym pionie loggii

projekt regulacji instalacji c.o.

awaryjna wymiana odcinka poziomu instalacji kanalizacji 

sanitarnej kl. II-III

remonty na mieniu osiedla i spółdzielni

BERLINGA 11 wymiana grzejników na klatkach schodowych

rozpoczęcie malowania klatek schodowych kl. I-V

wymiana okien w korytarzach piwnicznych i pom. wspólnego 

użytku - 24 szt.

remonty na mieniu osiedla i spółdzielni

KLEINA 5 remonty na mieniu osiedla i spółdzielni
78 800,48 zł     98 505,37 zł        7 521,01 zł           169 784,84 zł    

MIELCZARSKIEGO 2 remonty na mieniu osiedla i spółdzielni
9 690,61 zł-       25 820,79 zł        1 019,25 zł           15 110,93 zł      

KLEINA 7 docieplenie 906 m² ścian kl. IV-V ściana południowa 

świadectwo charakterystyki energetycznej

remont 33 loggii

wymiana koła ciernego, lin nośnych, zawiesi przeciwwagi w 

dźwigu osobowym kl. IV

312 743,83 zł-   245 680,56 zł      50 464,77 zł         117 528,04 zł-    

34 188,31 zł     67 812,07 zł        184 946,66 zł       82 946,28 zł-      

2 462,54 zł-       84 752,99 zł        214 694,75 zł       132 404,30 zł-    

34 670,62 zł-     201 256,85 zł      278 202,66 zł       111 616,43 zł-    



remonty na mieniu osiedla i spółdzielni

KLEINA 4 docieplenie 815 m² ścian kl III-IV ściana południowa

świadectwo charakterystyki energetycznej

wykonanie schodów na parking z kostki polbruk

remont 52 loggii

wymiana koła ciernego, lin nośnych, zawiesi przeciwwagi w 

dźwigach osobowych kl. III, IV

projekt regulacji instalacji c.o.

regulacja instalacji c.o.

awaryjna wymiana odecinka poziomu kanalizacji sanitarnej kl. 

VI, VII

remonty na mieniu osiedla i spółdzielni

KLEINA 2 remont 2 loggii

remonty na mieniu osiedla i spółdzielni

BERLINGA 6 świadectwo charakterystyki energetycznej

malowanie elewacji wraz z odgrzybianiem kl. VII ściana 

szczytowa zachodnia kl. VIII ściana szczytowa północna 

remont loggii kl. I - 1 pion

projekt regulacji instalacji c.o.

regulacja instalacji c.o.

remonty na mieniu osiedla i spółdzielni

BIELAWSKIEGO 2 docieplenie 882 m² ścian kl. III-V ściana południowa

remont 33 loggii

wymiana kabiny z drzwiami typu Kramer kl. V

99 158,93 zł-     250 952,39 zł      198 202,14 zł       46 408,68 zł-      

49 469,59 zł-     231 759,08 zł      439 389,07 zł       257 099,58 zł-    

128 888,84 zł   114 569,96 zł      9 741,61 zł           233 717,19 zł    

287 984,31 zł       5 353,41 zł-        116 198,72 zł   166 432,18 zł      



remonty na mieniu osiedla i spółdzielni

BIELAWSKIEGO 1 świadectwo charakterystyki energetycznej

zakończenie regulacji instalacji c.o.

remonty na mieniu osiedla i spółdzielni

ŁABENDZIŃSKIEGO 2

rozpoczęcie remontu klatek schodowych, portali, piwnic, 

wózkowni, pralni, suszarni węzłów c.o.

wymiana okien w korytarzach piwnicznych i pom. wspólnego 

użytku - 2 szt.

remonty na mieniu osiedla i spółdzielni

ŁABENDZIŃSKIEGO 4 świadectwo charakterystyki energetycznej

wymiana kabiny z drzwiami typu Kramer kl. V

projekt regulacji instalacji c.o.

regulacja instalacji c.o. - w toku

remonty na mieniu osiedla i spółdzielni

ŁABENDZIŃSKIEGO 1 świadectwo charakterystyki energetycznej

projekt regulacji instalacji c.o.

regulacja instalacji c.o.

remonty na mieniu osiedla i spółdzielni

BERLINGA 15 remont 3 loggii

remonty na mieniu osiedla i spółdzielni

FIEDLERA 1 wymiana grzejników na klatkach schodowych

wymiana okien w korytarzach piwnicznych i pom. wspólnego 

użytku - 18 szt.

remonty na mieniu osiedla i spółdzielni

87 755,18 zł-     69 769,59 zł        43 194,06 zł         61 179,65 zł-      

14 930,21 zł     26 094,69 zł        9 291,28 zł           31 733,62 zł      

29 203,43 zł     54 820,09 zł        74 701,26 zł         9 322,26 zł        

23 621,37 zł-     144 964,90 zł      103 365,62 zł       17 977,91 zł      

67 096,46 zł     78 709,78 zł        14 147,11 zł         131 659,13 zł    

15 004,70 zł-     117 914,85 zł      18 429,03 zł         84 481,12 zł      



LEHMANA 2 projekt regulacji instalacji c.o.

regulacja instalacji c.o.

remonty na mieniu osiedla i spółdzielni

SOSNOWSKIEGO 3 remont 1 balkonu

wymiana grzejników na klatkach schodowych

wymiana okien w korytarzach piwnicznych i pom. wspólnego 

użytku - 2 szt.

remonty na mieniu osiedla i spółdzielni

SOSNOWSKIEGO 5 docieplenie 185 m² ścian 1/2 kl. II-III ściana wschodnia

świadectwo charakterystyki energetycznej

remont 4 loggii

malowanie i odgrzybianie elewacji kl. I ściany szczytowej 

północnej

projekt regulacji instalacji c.o.

regulacja instalacji c.o.

remonty na mieniu osiedla i spółdzielni

SOSNOWSKIEGO 4 docieplenie 231 m² ścian kl. I, II, III ściana wschodnia 

świadectwo charakterystyki energetycznej

remont 8 loggii

projekt regulacji instalacji c.o.

regulacja instalacji c.o.

remonty na mieniu osiedla i spółdzielni

MIELCZARSKIEGO 4 świadectwo charakterystyki energetycznej

projekt i regulacja instalacji c.o.

4 973,22 zł-       24 161,25 zł        79 570,29 zł         60 382,26 zł-      

54 415,91 zł     84 000,12 zł        61 199,02 zł         77 217,01 zł      

107 014,56 zł   30 606,90 zł        10 092,64 zł         127 528,82 zł    

8 117,00 zł       23 814,25 zł        96 694,06 zł         64 762,81 zł-      

25 031,22 zł     42 001,34 zł        32 610,39 zł         34 422,17 zł      



remonty na mieniu osiedla i spółdzielni

MIELCZARSKIEGO 1 awaryjna wymiana poziomu instalacji kanalizacji sanitarnej kl. II

remonty na mieniu osiedla i spółdzielni

Ogółem osiedle
423 951,36 zł-   3 445 773,45 zł   3 114 327,39 zł    92 505,30 zł-      

16 923,83 zł     31 885,72 zł        13 636,06 zł         35 173,49 zł      



Osiedle "Tatrzańskie"

 Nieruchomość Zakres robót remontowych wykonanych w 2016 roku

Stan funduszu 

remontowego na 

dzień                                                         

31.12.2015 r.

Przychód                           

+                                  

zysk za                                                           

2015 r. 

Koszty poniesione 

na roboty 

remontowe 

wykonane na 

nieruchomości oraz 

mieniu spółdzielni w 

2016 roku 

Stan funduszu 

remontowego na 

dzień 31.12.2016 

roku

1 2 3 4 5 6

GOPR  1

awaryjna naprawa odcinka instalacji kanalizacji sanitarnej kl. II-

III

montaż 2 ławek parkowych

remonty na mieniu osiedla i spółdzielni

GOPR  3 docieplenie 181,25 m² ścian kl. I-II ściana wschodnia

świadectwo charakterystyki energetycznej

remont 12 loggi

remont daszków nad loggiami na ostatniej kondygnacji - kl. I-II 

ściana wschodnia

remonty na mieniu osiedla i spółdzielni

GOPR  7 docieplenie 423,66 m² ścian kl. I-IV ściana wschodnia

świadectwo charakterystyki energetycznej

remont 33 loggii 

remont daszków nad loggiami na ostatniej kondygnacji - kl. I-

IV ściana wschodnia

remonty na mieniu osiedla i spółdzielni

GOPR  5 świadectwo charakterystyki energetycznej

remonty na mieniu osiedla i spółdzielni

14 263,79 zł-     

19 155,81 zł        70 601,39 zł         8 473,74 zł-        

120 484,36 zł   

35 746,59 zł        32 112,35 zł         10 629,55 zł-      

42 971,84 zł     

47 492,32 zł        171 611,84 zł       3 635,16 zł-        

81 736,38 zł-     64 380,04 zł        5 477,26 zł           22 833,60 zł-      



CHAŁUBIŃSKIEGO 1 docieplenie 395,78 m² ścian kl. V-VII ściana wschodnia

świadectwo charakterystyki energetycznej

remont 21 loggii 

remont opierzenia gzymsu, wymiana rur spustowych kl. I, II

montaż 1 ławki parkowej

remonty na mieniu osiedla i spółdzielni

CHAŁUBIŃSKIEGO 4 remonty na mieniu osiedla i spółdzielni
34 628,69 zł-     56 726,00 zł        3 833,70 zł           18 263,61 zł      

CHAŁUBIŃSKIEGO 2 docieplenie 444,17 m² ścian roboty uzupełniające

remont 36 loggii 

świadectwo charakterystyki energetycznej

remont daszków nad loggiami na ostatniej kondygnacji - 

ściana zachodnia 

awaryjna wymiana odcinka instalacji kanalizacji sanitarnej kl. 

III-IV

remonty na mieniu osiedla i spółdzielni

CHAŁUBIŃSKIEGO 6 docieplenie 353,58 m² ścian kl. I-III ściana południowa 

świadectwo charakterystyki energetycznej

remont 22 loggii 

remont daszków nad loggiami na ostatniej kondygnacji - kl. I-

III ściana południowa

remonty na mieniu osiedla i spółdzielni

BACHLEDY 5 wymiana elementów małej architektury

montaż 3 ławek parkowych

remonty na mieniu osiedla i spółdzielni

63 320,16 zł     88 242,90 zł        150 896,03 zł       667,03 zł           

126 229,06 zł   52 859,44 zł        214 914,66 zł       35 826,16 zł-      

66 244,78 zł     35 760,36 zł        138 986,19 zł       36 981,05 zł-      

2 575,85 zł-       39 700,34 zł        6 104,08 zł           31 020,41 zł      



JANOSIKA 2, 

TATERNIKÓW 1 JANOSIKA 2 - świadectwo charakterystyki energetycznej

remont 4 balkonów

wymiana drzwi w portalach kl. VII, VIII, IX - 3 szt.

TATERNIKÓW 1 - remont 15 loggii 

montaż 1 ławki parkowej

CZECHA 1

docieplenie 37,76 m² sufitu i podciągu przejścia 

komunikacyjnego kl. V 

remonty na mieniu osiedla i spółdzielni

BACHLEDY 3 wymiana elementów małej architektury

montaż 2 ławek parkowych

remonty na mieniu osiedla i spółdzielni

JANOSIKA 1 - docieplenie 332,41 m² ścian kl. III-IV ściana 

zachodnia

świadectwo charakterystyki energetycznej

remont 28 loggii 

remont daszków nad loggiami na ostatniej kondygnacji kl. III-

IV ściana zachodnia

remonty na mieniu osiedla i spółdzielni

JANOSIKA 3 - docieplenie 369,94 m² ścian kl. I-II ściana wschodnia

świadectwo charakterystyki energetycznej

remont 25 balkonów

remont daszków nad loggiami na ostatniej kondygnacji

remonty na mieniu osiedla i spółdzielni

ROJA 3 remonty na mieniu osiedla i spółdzielni
938,43 zł-          28 080,04 zł        2 745,54 zł           24 396,07 zł      

140 495,43 zł-    

JANOSIKA 3, 

JANOSIKA 1

598,27 zł          

87 071,14 zł-     132 149,28 zł      81 432,06 zł         36 353,92 zł-      

19 115,29 zł-     121 586,83 zł      19 795,31 zł         82 676,23 zł      

40 963,84 zł     39 642,38 zł        5 124,67 zł           75 481,55 zł      

159 039,71 zł      300 133,41 zł       



CZECHA 3 docieplenie 352,68 m² ścian kl. I-II ściana wschodnia 

remont 19 loggii 

remont daszków nad loggiami na ostatniej kondygnacji - kl. I-II 

ściana wschodnia 

wymiana okien w pomieszczeniach piwnicznych kl. I-IV - 8 szt.

wymiana osłon balkonowych i przegród  kl. I-II ściana 

wschodnia 

remonty na mieniu osiedla i spółdzielni

ROJA 5 remonty na mieniu osiedla i spółdzielni
67 898,95 zł     60 759,31 zł        4 200,10 zł           124 458,16 zł    

BACHLEDY 2 docieplenie 620,94 m² ścian kl. V-VIII ściana południowa

remont 31 loggii 

remont elementów dachu

wymiana osłon balkonowych

remonty na mieniu osiedla i spółdzielni

TATERNIKÓW 3 świadectwo charakterystyki energetycznej

montaż z dostawą podzielników radiowych

awaryjna wymiana odcinka poziomu instalacji kanalizacji 

sanitarnej kl. III

remonty na mieniu osiedla i spółdzielni
JANOSIKA 5, 

JANOSIKA 7 JANOSIKA 7 - wymiana grzejników na klatkach schodowych

rozpoczęcie malowania klatek schodowych

montaż 4 ławek parkowych  

wymiana okien w pom. piwnicznych kl. II - 2 szt.

remonty na mieniu osiedla i spółdzielni

49 471,42 zł     77 437,23 zł        123 415,46 zł       3 493,19 zł        

105 834,90 zł   99 888,67 zł        213 328,85 zł       7 605,28 zł-        

85 089,33 zł-     65 785,46 zł        41 888,03 zł         61 191,90 zł-      

76 707,59 zł-     155 352,60 zł      20 596,56 zł         58 048,45 zł      



GOPR 9 docieplenie 635,22 m² ścian kl. IV-VII ściana wschodnia

świadectwo charakterystyki energetycznej

remont 31 loggii 

remont daszków nad loggiami na ostatniej kondygnacji kl. IV-

VII ściana wschodnia

montaż 2 ławek parkowych

remonty na mieniu osiedla i spółdzielni

CZECHA 2 docieplenie 316,42 m² ścian kl. III-IV ściana południowa

remont 17 loggii 

remont daszków nad loggiami na ostatniej kondygnacji - kl. III-

IV ściana południowa

wymiana okien w pomieszczeniach piwnicznych kl. I-IV - 10 

szt.

wymiana osłon balkonowych kl. III-IV ściana południowa

remonty na mieniu osiedla i spółdzielni

MARUSARZÓWNY 1 montaż 1 ławki parkowej

remonty na mieniu osiedla i spółdzielni

JUHASÓW 2 wymiana elementów małej architektury

remonty na mieniu osiedla i spółdzielni

ZBÓJNICKA 3, 

ZBÓJNICKA 1

ZBÓJNICKA 1 - docieplenie 335,69 m² ścian kl. V, VII, VIII 

ściana południowa

świadectwo charakterystyki energetycznej

remont 24 loggii

montaż 1 ławki parkowej

remonty na mieniu osiedla i spółdzielni

79 912,59 zł     90 226,67 zł        178 399,40 zł       8 260,14 zł-        

34 389,61 zł     50 044,69 zł        109 473,73 zł       25 039,43 zł-      

59 993,11 zł     66 294,50 zł        6 096,67 zł           120 190,94 zł    

48 312,30 zł     48 645,69 zł        6 839,03 zł           90 118,96 zł      

103 924,55 zł-   142 534,66 zł      160 428,36 zł       121 818,25 zł-    



WITKIEWICZA 7 remonty na mieniu osiedla i spółdzielni
56 676,98 zł     53 915,94 zł        5 903,20 zł           104 689,72 zł    

ZARUSKIEGO 4 docieplenie 311,80 m² ścian kl. VI-VII ściana wschodnia 

remont 11 loggii

remont daszków nad loggiami na ostatniej kondygnacji - kl. VI-

VII ściana wschodnia 

wymiana osłon balkonowych kl. VI-VII ściana wschodnia 

remonty na mieniu osiedla i spółdzielni

ZARUSKIEGO 1 remonty na mieniu osiedla i spółdzielni
55 973,94 zł-     75 918,45 zł        3 994,74 zł           15 949,77 zł      

JUHASÓW 4 docieplenie 283,29 m² ścian kl. I-II ściana zachodnia

świadectwo charakterystyki energetycznej

remont 17 loggii 

remont daszków nad loggiami na ostatniej kondygnacji - kl. I-II 

ściana zachodnia

remonty na mieniu osiedla i spółdzielni

ZARUSKIEGO 3 remont pralni kl. V

awaryjna wymiana odcinka poziomu instalacji kanalizacji 

sanitarnej kl. V-VI

montaż 3 ławek parkowych

wymiana okien w pom. piwnicznych kl. V - 3 szt.

remonty na mieniu osiedla i spółdzielni

WITKIEWICZA 5 remonty na mieniu osiedla i spółdzielni
95 228,81 zł     53 690,19 zł        3 518,05 zł           145 400,95 zł    

SABAŁY 3 wymiana elementów małej architektury

montaż 1 ławki parkowej

remonty na mieniu osiedla i spółdzielni

9 865,06 zł       91 134,64 zł        86 987,40 zł         14 012,30 zł      

10 564,78 zł     60 438,58 zł        121 859,53 zł       50 856,17 zł-      

45 975,30 zł-     88 622,82 zł        36 501,33 zł         6 146,19 zł        

5 165,29 zł       50 803,40 zł        3 549,83 zł           52 418,86 zł      



LAWINOWA 14, 

ZBÓJNICKA 2

LAWNOWA 14 - docieplenie 248,91 m² ścian kl. IV-V ściana 

południowa

świadectwo charakterystyki energetycznej

remont 10 loggii z wymianą posadzki

montaż podzielników radiowych

ZBÓJNICKA 2 - świadectwo charakterystyki energetycznej

montaż podzielników radiowych

remonty na mieniu osiedla i spółdzielni

SABAŁY 1 remonty na mieniu osiedla i spółdzielni
12 699,66 zł     50 791,26 zł        2 061,59 zł           61 429,33 zł      

SABAŁY 5 docieplenie 365,84 m² ścian kl. III-IV ściana wschodnia

remont 13 balkonów 

remont daszków nad balkonami na ostatniej kondygnacji - kl. 

III-IV ściana wschodnia

wymiana osłon balkonowych kl. III-IV ściana wschodnia

remonty na mieniu osiedla i spółdzielni

SABAŁY 7 remonty na mieniu osiedla i spółdzielni
5 856,28 zł-       30 639,82 zł        1 099,83 zł           23 683,71 zł      

ZARUSKIEGO 6 remonty na mieniu osiedla i spółdzielni
12 967,35 zł-     40 697,01 zł        1 451,14 zł           26 278,52 zł      

LAWINOWA 10, 

LAWINOWA 12

LAWINOWA 10 - docieplenie 350,23 m² ścian kl. I-II ściana 

wschodnia

świadectwo charakterystyki energetycznej

remont 30 loggii z wymianą posadzki

remont daszków nad loggiami na ostatniej kondygnacji - kl. I-II 

ściana wschodnia

montaż 4 ławek parkowych 

wymiana okien w pom. piwnicznych 11 szt.

115 500,17 zł       59 121,88 zł-      

7 802,11 zł       52 809,99 zł        108 973,45 zł       48 361,35 zł-      

161 433,12 zł-   175 108,85 zł      178 485,62 zł       164 809,89 zł-    

100 770,98 zł-   157 149,27 zł      



LAWINOWA 12 - remont 3 balkonów

wymiana okien w pomieszczeniach piwnicznych kl. VI - 4 szt.

świadectwo charakterystyki energetycznej

remonty na mieniu osiedla i spółdzielni
LAWINOWA 6, 

LAWINOWA 8 LAWNOWA 6 - regulacja instalacji c.o.

wymiana grzejników na klatkach schodowych kl. I-II

rozpoczęcie malowanie klatek schodowych kl. I-II

LAWINOWA 8 - świadectwo charakterystyki energetycznej

montaż elektronicznych podzielników kosztów ogrzewania

regulacja instalacji c.o.

remonty na mieniu osiedla i spółdzielni
POD REGLAMI 2, 

ŚNIEŻNA 1 POD REGLAMI 2 - świadectwo charakterystyki energetycznej

ŚNIEŻNA 1 - świadectwo charakterystyki energetycznej

remont instalacji kanalizacji sanitarnej kl. I, II

remonty na mieniu osiedla i spółdzielni

LAWINOWA 7, 

ŚNIEŻNA 2

LAWINOWA 7 - docieplenie 575,51 m² ścian kl. I-III ściana 

zachodnia

świadectwo charakterystyki energetycznej

remont 35 loggii 

remont daszków nad loggiami na ostatniej kondygnacji - kl. I-

III ściana zachodnia

montaż 2 ławek parkowych

wymiana okien w pomieszczeniach piwnicznych - 12 szt.

51 532,35 zł-     156 479,07 zł      191 371,30 zł       86 424,58 zł-      

164 691,48 zł-   134 812,69 zł      25 873,45 zł         55 752,24 zł-      

5 587,61 zł-       117 453,90 zł      212 139,08 zł       100 272,79 zł-    



ŚNIEŻNA 2 - świadectwo charakterystyki energetycznej

remont 4 loggii 

remonty na mieniu osiedla i spółdzielni

Ogółem osiedle
6 211,57 zł-       3 167 997,40 zł   3 167 704,39 zł    5 918,56 zł-        



 Nieruchomość Zakres robót remontowych wykonanych w 2016 roku

Stan funduszu 

remontowego na 

dzień                                                         

31.12.2015 r.

Przychód                           

+                                  

zysk za                                                           

2015 r. 

Koszty poniesione 

na roboty 

remontowe 

wykonane na 

nieruchomości oraz 

mieniu spółdzielni w 

2016 roku 

Stan funduszu 

remontowego na 

dzień 31.12.2016 

roku

1 2 3 4 5 6

WYZWOLENIA 101 malowanie elewacji ściany północnej

remonty na mieniu osiedla i spółdzielni

WYZWOLENIA 99 docieplenie stropodachu i  pionów wentylacyjnych

remonty na mieniu osiedla i spółdzielni

WYZWOLENIA 105 malowanie elewacji

remonty na mieniu osiedla i spółdzielni

WYZWOLENIA 102 docieplenie 465 m² ścian kl. III-IV ściana południowa

świadectwo charakterystyki energetycznej

remont 18 loggii

remonty na mieniu osiedla i spółdzielni

HALLERA 8 docieplenie 484 m² ścian kl. III-IV ściana południowa 

świadectwo charakterystyki energetycznej

remont 17 loggii

remonty na mieniu osiedla i spółdzielni

HALLERA 6 docieplenie stropodachu i pionów wentylacyjnych

remonty na mieniu osiedla i spółdzielni

Osiedle "Niepodległości"

108 483,22 zł-   60 639,54 zł        17 499,54 zł         65 343,22 zł-      

52 242,99 zł-     50 051,83 zł        21 673,34 zł         23 864,50 zł-      

52 053,61 zł-     36 477,67 zł        13 724,18 zł         29 300,12 zł-      

45 067,68 zł-     48 091,45 zł        127 530,45 zł       124 506,68 zł-    

24 002,13 zł-     48 466,25 zł        129 966,12 zł       105 502,00 zł-    

80 340,18 zł-     37 943,33 zł        12 193,20 zł         54 590,05 zł-      



WYZWOLENIA 100 remonty na mieniu osiedla i spółdzielni
80 082,68 zł-     40 829,43 zł        196,56 zł              39 449,81 zł-      

HALLERA 9 remonty na mieniu osiedla i spółdzielni
44 553,16 zł-     40 660,24 zł        523,41 zł              4 416,33 zł-        

HALLERA 7 awaryjna wymiana odcinka instalacji kanalizacji sanitarnej

remonty na mieniu osiedla i spółdzielni

WYZWOLENIA 103 docieplenie 741 m² ścian kl. IV-VI ściana wschodnia

świadectwo charakterystyki energetycznej

malowanie elewacji - kl.VI ściana północna, kl. I ściana 

południowa

montaż 1 ławki parkowej 

remont 10 loggii (w 6 wymiana posadzki)

remonty na mieniu osiedla i spółdzielni

WYZWOLENIA 96 awaryjna wymiana odcinka poziomu kanalizacji sanitarnej

remonty na mieniu osiedla i spółdzielni

WYZWOLENIA 98

wymiana posadzek w 1 pionie loggii ściany szczytowej 

południowej

wymiana okien w korytarzach piwnicznych i pom. wspólnego 

użytku - 32 szt.

remonty na mieniu osiedla i spółdzielni

HALLERA 5 malowanie i odgrzybianie elewacji  ściany szczytowej

remonty na mieniu osiedla i spółdzielni

WYZWOLENIA 94 wymiana posadzki w 1 balkonie

remonty na mieniu osiedla i spółdzielni

WYZWOLENIA 79 docieplenie  stropodachu i  pionów wentylacyjnych

docieplenie 741 m² ścian kl. IV-IX ściana południowa

świadectwo charakterystyki energetycznej

16 344,00 zł     26 370,67 zł        24 438,24 zł         18 276,43 zł      

89 211,94 zł-     75 454,22 zł        165 813,14 zł       179 570,86 zł-    

2 926,26 zł           46 086,40 zł      

5 007,29 zł       39 374,26 zł        27 356,25 zł         17 025,30 zł      

8 958,17 zł-       39 599,63 zł        19 728,78 zł         10 912,68 zł      

66 424,69 zł     80 353,38 zł        328 672,63 zł       181 894,56 zł-    

13 298,19 zł-     40 691,67 zł        13 570,57 zł         13 822,91 zł      

2 190,80 zł-       51 203,46 zł        



remont 44 loggii

awaryjna wymiana odcinka poziomu instalacji kanalizacji 

sanitarnej kl. I i VI

remonty na mieniu osiedla i spółdzielni

DERDOWSKIEGO 9 wymiana posadzki w 2 loggiach

remonty na mieniu osiedla i spółdzielni

HALLERA 3 docieplenie stropodachu i  pionów wentylacyjnych 

docieplenie 359 m² ścian kl. I-III ściana południowa 

świadectwo charakterystyki energetycznej

remont 27 loggii

remonty na mieniu osiedla i spółdzielni

WYZWOLENIA 93 remonty na mieniu osiedla i spółdzielni
52 104,67 zł-     37 284,16 zł        4 825,96 zł           19 646,47 zł-      

WYZWOLENIA 107 docieplenie  stropodachu i pionów wentylacyjnych

świadectwo charakterystyki energetycznej

remont loggii kl. XI

projekt i rozpoczęcie regulacji instalacji c.o.

remonty na mieniu osiedla i spółdzielni

WYZWOLENIA 116 docieplenie  stropodachu  

remonty na mieniu osiedla i spółdzielni

TUCHOŁKOWEJ 1 remonty na mieniu osiedla i spółdzielni
1 364,04 zł       32 529,51 zł        159,38 zł              33 734,17 zł      

WYZWOLENIA 118 remont 1 loggii

remonty na mieniu osiedla i spółdzielni

TUCHOŁKOWEJ 3 remonty na mieniu osiedla i spółdzielni
62 532,15 zł     23 388,39 zł        114,13 zł              85 806,41 zł      

39 136,58 zł-     20 077,89 zł        2 438,58 zł           21 497,27 zł-      

74 221,41 zł     27 502,98 zł        171 183,51 zł       69 459,12 zł-      

48 665,23 zł-     99 025,85 zł        76 365,12 zł         26 004,50 zł-      

131 755,48 zł   34 889,48 zł        15 973,14 zł         150 671,82 zł    

31 077,23 zł     33 766,22 zł        1 000,71 zł           63 842,74 zł      

66 424,69 zł     80 353,38 zł        328 672,63 zł       181 894,56 zł-    



GRYFA 

POMORSKIEGO 43 remonty na mieniu osiedla i spółdzielni
41 781,02 zł-     24 486,91 zł        119,54 zł              17 413,65 zł-      

GRYFA 

POMORSKIEGO 5 remonty na mieniu osiedla i spółdzielni
114 657,08 zł   25 178,14 zł        125,03 zł              139 710,19 zł    

GRYFA 

POMORSKIEGO 9 remonty na mieniu osiedla i spółdzielni
47 472,82 zł     11 978,19 zł        83,08 zł                59 367,93 zł      

GRYFA 

POMORSKIEGO 7 remonty na mieniu osiedla i spółdzielni
74 674,76 zł     21 382,81 zł        151,72 zł              95 905,85 zł      

LAWINOWA 16 remonty na mieniu osiedla i spółdzielni
66 251,72 zł     21 940,28 zł        157,33 zł              88 034,67 zł      

LAWINOWA 20 remonty na mieniu osiedla i spółdzielni
31 167,40 zł     14 315,02 zł        91,40 zł                45 391,02 zł      

LAWINOWA 18 remonty na mieniu osiedla i spółdzielni
30 504,70 zł     13 465,08 zł        93,49 zł                43 876,29 zł      

LAWINOWA 22 remonty na mieniu osiedla i spółdzielni
35 514,88 zł     14 721,74 zł        130,01 zł              50 106,61 zł      

LAWINOWA 24 remonty na mieniu osiedla i spółdzielni
27 128,17 zł     10 384,96 zł        105,03 zł              37 408,10 zł      

LAWINOWA 26 wykonanie projektu koncepcji miejsc postojowych

remonty na mieniu osiedla i spółdzielni
GRYFA 

POMORSKIEGO 1 awaryjna naprawa odwodnienia dróg i zjazdów

remonty na mieniu osiedla i spółdzielni
GRYFA 

POMORSKIEGO 3 awaryjna naprawa odwodnienia dróg i zjazdów

remonty na mieniu osiedla i spółdzielni

GRYFA 

POMORSKIEGO 1a remonty na mieniu osiedla i spółdzielni
9 755,44 zł       5 256,55 zł          117,33 zł              14 894,66 zł      

GRYFA 

POMORSKIEGO 1b remonty na mieniu osiedla i spółdzielni
3 728,41 zł       3 785,78 zł          92,07 zł                7 422,12 zł        

GRYFA 

POMORSKIEGO 5 A świadectwo charakterystyki energetycznej

remonty na mieniu osiedla i spółdzielni

23 936,04 zł     11 042,71 zł        510,21 zł              34 468,54 zł      

16 043,07 zł     5 452,37 zł          12 168,43 zł         9 327,01 zł        

13 069,18 zł     4 423,26 zł          11 161,59 zł         6 330,85 zł        

-  zł                61,46 zł               -  zł                   61,46 zł             



WYZWOLENIA 76 świadectwo charakterystyki energetycznej

remont 6 loggii 

projekt regulacji instalacji c.o.

regulacja instalacji c.o.

remonty na mieniu osiedla i spółdzielni

Ogółem osiedle 615,18 zł          1 274 047,74 zł   1 283 375,12 zł    8 712,20 zł-        

Ogółem Spółdzielnia 473 356,57 zł     15 768 879,23 zł    15 339 899,21 zł    902 336,59 zł      

99 842,53 zł-     61 500,97 zł        80 395,66 zł         118 737,22 zł-    


