




















Lp. Rodzaj robót Adres Plan w 
1. Remonty wykonywane przez konserwatorów zasoby spó³dzielni 140 

2. Czyszczenie i malowanie elewacji obrys klatki schodowej ul. 

Czwartaków 2-4 30 

 

3. 
 
Remont dachów - konserwacja 

ul. Czwartaków 2-4, 6-10  
440 ul. Ordona 5-7 

ul. Kozielska 107-111 
4. Projekt monta¿u instalacji fotowoltaicznej zasoby spó³dzielni 5 
5. Fotowoltaika ul. Kozielska 75-77, 69, 111 110 
6. Malowanie wiatro³apów zasoby spó³dzielni 15 

 

7. Wewnêtrzna instalacja ppo¿ wraz z zestawem hydroforowym i zbiornikami otwartymi 
na wodê otwartymi na wodê 

 

zasoby spó³dzielni 416 

 
 

8. 

 

Wymiana pionów kuchennych zimnej, ciep³ej wody i kanalizacji 

ul. Czwartaków 2-4, 10  
 

384 ul. Ordona 13-15 
ul. Kozielska 87-89, 91-93 
ul. E. Plater 2-4 

9. Czêœciowa wymiana pionów kanalizacji deszczowej zasoby spó³dzielni 50 
10. Czasowy uk³ad wy³¹czania dŸwigów - wymogi ppo¿. zasoby spó³dzielni 22 
11. Dobudowa wiat œmietnikowych ul. E. Plater 2-4 10 
12. P³ytki na balkonach i korytarzach zasoby spó³dzielni 50 
13. Remonty dŸwigów, w tym dostosowanie do przepisów ppo¿. zasoby spó³dzielni 120 
14. Przenoszenie liczników elektrycznych na klatkê schodow¹. zasoby spó³dzielni 20 
15. Naprawa nawierzchni ulic zasoby spó³dzielni 15 
16. Doposa¿enie placu zabaw (projekt GIL) ul. E. Plater 16 9 

 
17. 

 
Monitoring 

ul. Czwartaków 6-8-10  
60 ul. E. Plater 2-4-6-8-10-12- 14-16 

place zabaw 
18. Wykonanie dodatkowych miejsc postojowych ul. Ordona 1-2 45 
19. Wykonanie chodnika (projekt GIL) ul. Kozielska 69-75 31 
20. Schody terenowe zasoby spó³dzielni 50 
21. Roboty nieprzewidziane: awarie, usuwanie usterek po przegl¹dach budowlanych zasoby spó³dzielni 115 
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TWORZYWA 
SZTUCZNE, 
DROBNY METAL, 
OPAKOWANIA 
WIELOMATERIA£OWE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

¯ó³ty 

 
Nakrêtki, zgniecione opakowania 
po napojach typu PET, 
kosmetykach, chemia 
gospodarcza, plastikowe worki, 
torebki i reklamówki, koszyki po 
owocach i pojemniki po 
wyrobach garma¿eryjnych, 
plastikowe opakowania po 
¿ywnoœci (a tak¿e wszelkie inne 
produkty i opakowania z tworzyw 
sztucznych, które oznakowane s¹ 
symbolem recyklingu), 
opakowania wielomateria³owe 
np. kartony po mleku i sokach, 
opakowania metalowe i 
aluminiowe o ma³ych rozmiarach 
(kapsle pokrywki s³oików, puszki 
pude³ka folia aluminiowa). 
 
Opró¿nij i zgnieæ butelki oraz 
puszki. Butelki wrzucaj bez 
nakrêtek. 
 

 
Butelki po olejach oraz 
z jak¹kolwiek inn¹ 
zawartoœci¹, guma, 
opakowania po 
farbach i chemikaliach, 
aerozolach, œrodkach 
chwasto- i owado-
bójczych (a tak¿e inne 
opakowania 
zanieczyszczone 
substancjami 
niebezpiecznymi), 
baterie, sprzêt 
AGD/RTV, tworzywa 
sztuczne pochodzenia 
medycznego, folia 
budowlana. 

 
 
 
 
 
 
SZK£O 

 
 
 
 
 
 

Zielony 

 
Szklane butelki, s³oiki po 
napojach i ¿ywnoœci, szklane 
opakowania po napojach 
alkoholowych, a tak¿e inne 
przedmioty szklane ze znakiem 
GL70, GL71 oraz GL72. 
 
Nie wrzucaj pot³uczonego szk³a. 
Opró¿nione szk³o wrzucaj bez 
nakrêtek i korków. 

 
Porcelana i ceramika, 
fajans, ¿arówki, lampy 
fluorescencyjne, 
neonowe i rtêciowe, 
reflektory szk³a 
okularowego, szk³o 
kryszta³owe i 
¿aroodporne, ekrany i 
lampy telewizyjne, 
lustra, szyby 
samochodowe i 
okienne, luksfery. 
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PAPIER 

 
 
 
 
 
 

Niebieski 

 
Gazety, czasopisma, katalogi, 
broszury, ulotki, reklamy, ksi¹¿ki, 
zeszyty, papier do pisania, 
papierowe torby na zakupy, 
kartony, tektury, tektura falista, 
papier kserograficzny, papier 
szkolny i biurowy, koperty, 
prospekty. 
 
Przed wyrzuceniem papieru usuñ 
elementy plastikowe i metalowe. 

Kartony i tektura 
pokryta foli¹ 
aluminiow¹ (np. 
opakowania po 
mleku), wodoodporny 
papier opakowaniowy, 
t³usty i zabrudzony 
papier, papier 
termiczny i faksowy, 
kalka, odpady 
higieniczne (w tym 
pieluchy), tapety, 
worki po cemencie. 

 
 
 
 
 
 
BIODPADY 

 
 
 
 
 
 

Br¹zowy 

 
Odpadki organiczne ulegaj¹ce 
naturalnemu rozk³adowi takie 
jak: trawa, chwasty, liœcie, 
rozdrobnione ga³êzie, trociny, 
kora, owoce spad³e z drzew, 
warzywne i owocowe obierki, 
skorupki jaj, fusy po kawie 
i herbacie z filtrem papierowym, 
zwiêd³e kwiaty i roœliny 
doniczkowe, resztki jedzenia, 
ugotowane warzywa, suchy 
chleb. 
 

 
Bioodpady w 
plastikowych workach, 
p³ynne resztki 
jedzenia, miêso, 
popió³, odchody 
zwierzêce. 
 

 
 
 
 
 
ODPADY ZNIESZANE 

 
 
 
 
 
Czarny 

 
Kompletnie wygaszony popió³ 
z pieca, kominka i grilla, zu¿yte 
œrodki higieny osobistej, resztki 
po posi³kach (np. wêdliny, miêsa 
i koœci), t³usty i zabrudzony 
papier, opakowania po olejach 
spo¿ywczych, styropian, a tak¿e 
odpady, których nie mo¿na 
zakwalifikowaæ do ¿adnej innej 
kategorii. 
 

 
Leki, chemikalia, sprzêt 
elektryczny i 
elektroniczny, baterie, 
odpady budowlane 
i rozbiórkowe, zu¿yte 
akumulatory, odpady 
wielkogabarytowe oraz 
innych odpady 
niebezpieczne. 
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