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Powiatowy lnspektor
Nadzoru Budowlanego
ul. Wolińska 7 B
72-400 Kamień Pomorski

W

nawiązaniu do zalęceń Zawartych

\ł Dęcyżji Powiatowego

Nadzoru Budowlanęgo z dnia 06,02.2008 I. znał PNB

-

lnspektora

'135618108 dotyczących realizacji

robót remontowo-budowlanych na obiekcie znajdującyl się w Międzyzdrojach
przy rr1. Gryfa
Pomorskiego 27, MiędzyzdĄskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego
sp. z o.o. bęĄce
Zarządcą gmirrnego zasobu lokali mieszkalrrych uprzejmie infonnuje, żę zostały
zakończ-one
i odebrane roboty zwią,zane z miejscowym wzmocrrienięm i wyrnialą konstrukcji więźby

dachowej, wymianą pokrycia dachowego,

qłnianą obróbek blacharskich, rynien

i

rur

spu§towych oraz ęlementów wyposażenia dachu, wymianą stolarki okiennej
znajdującej się w
połaci dachu oraz przemulowaniem koron kominów.

Zalecone w Decyzji roboty z uwagi na ich duą Zakes i ko§ż wymagają
zabezpieczenia ńezbędnych środków finalsowych w budżecie Gminy Międz}żd.oię
będącęj

właścicielemprzedmiotowej nieruchomości. Niezbędna wielkośćśrodków na realizację
zadań
remontowych na nieruchomości zgodłie z opracowanlłl kosztorysem inwestorskim
została

okleślona na poziomie bliskim 250_000,00 z}. Zabezpieczenie takięj kwoty na jedną
nieruchomość w ciągu jednego roL-u jest nie możliwa z uwagi na
wielkośćzasobu
mieszkaniowego oraz ograniczenia finansowe.

Mając na uwadze pouyższe ptzeanalizowane żostałymożiwościi rzeczo*y
zakes zaleconych przęz Pństwa lobót oraz okeślono harmonogram realizacji zaleceń
uwzględniający ich realizację na lata 2013 2016 wg poniższego zestawierria
-

a,/
b/
-

Rok 2013
remont pokrycia dachowego loboty z.ealizowanę

Rok 2014
naprawa i izolacja findamentów
usunięcie wilgoci i zagrzybienia ze ścianwewnętrznych z przemalowaniem

naprawa Ścian zewnętrznych
naprawa podłóg i posadzek

Rok 2015
wykonani€

wentylacji pomieszczeń

wymiana stolarki okiennej i dżwi zęwnętrznych w budynku
naprawa schodów klatki schodowej i remont klatki schodowej

dl Rok 2016
ocieplenie ścianzewnętrznych budynku

Mając na uwadze powyższe orM fakt braku występujących zAgożeń w elementach
konstrukcji budyŃu dla życia i żdrowia mieszkańców pźedmiotowej nieruchomości /
protokół

fi

31/l0/2012 ztocznego pżęglŃu obiektu z dnia 26,10.2012 I. / zwracany §ię

z uprzejmą prośbąo plolongatę tęrminu lealizacji wskazanych w Decyzji zaleceń do dnia
31,1ż-żo16 f -

Do wiadomości :
-
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