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Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadaniapn.: ,,Rewitahzacja

teren6w dzielnicy Chylonia

Hackiego, Zamenhofa

i

w

Gdyni wraz

z rozbudow4 ulic Komierowskiego,

Opata

Sw. Mikolaja oraz budowa kolektora deszczowego do rzekr

Chylonki" zostalo zakofrczone

w styczniu

bie?qcego roku. Powyhsza dokumentacja jest

obecnie weryfrkowana.

Do korica 2016 r. przewiduje sig uzyskanie wszelkich niezbgdnych zezwolef,

na

reahzacjg powyhszej inwestycji oraz wszczgcie procedury przetargowej na wyb6r wykonawcy

rob6t. Zakres objgty dokumentacj4 obejmuj e
koszt wynosi ok. 30 mln.

Zgodnte

z

zN.

4 etapy rcalizacyjne,

kt6rych przewidywany

Planuje sig, ze rozpoczgcie rob6t nast4pi w

20ll r.

zak'resem opracowanej dokumentacji przewiduje sig wykonanie nowych

przykanalik6w od rur spustowych odprowadzajEcychwody deszczowe zpowierzchni dach6w

budynk6w

i

wlqczenie

ich do projektowanej kanalizacjr

deszczowej. Wody deszczowe

ztercnu dzielnicy zostan1 odprowadzone do rzeki Chylonki poprzeznory uklad kanahzacji
deszczowej.

Budynek Opata Hackiego 23 jest wlasnoSciE Wsp6lnoty Mieszkaniowej z udzialem

Gminy wynoszQcym 6I,I4Yo. Administratorem Wsp6lnoty jest Administracja Budynk6w
Komunalnych Nr 4. W obowi4zkolyych przeglqdach technicznych wykonywanych pruez
osoby uprawnione, zlecanych przez administratora zgodnie zprzepisami, stan techniczny
budynku okreSlany jest jako dobry. W minionych latach w budynku wykonano docieplenie
Scian zew.,

wymiang drzwi zew. inakorfiaruu parteru, wymiang stolarki okiennej w piwnicy

i malowanie klatki schodowei.

Administrator potwierdza,2e w piwnicy wystgpuje zawilgocenie Scian. Okolo 10 lat
temu zostala wykonana izolacja pionowa przeciwwilgociowa Scian fundamentowych.
Niestety na ptzestrzeni tych lat okazalo sig, ze

w

zwiqzku z warunkami wodnymi w rejonie

budynku wskazane byloby wykonanie izolacji przeciwwodnej zar6wno pionowej Scian
fundamentowych jak i poziomej. Przedstawiciel Gminy Administracji Budynk6w

Nr 4 na corocznych zebraniach wsp6lnotowych przekazywal pozostalym
wsp6lwlaScicielom taka informacjg. Wykonanie powy2szego przed zrealizowaniem
Komunalnych

r ew

itahzacji byloby nieuzasadni one.

WyjaSniamy, 2e wszelkie remonty czgsci wsp6lnych nieruchomoSci wykonuje
Wsp6lnota Mieszkaniowa ze Srodk6w zgromadzonych na funduszu remontowym.

Nie ma

mozliwoSci prawnych, aby to Gmina Miasta Gdyni ponosila wszystkie koszty koniecznego
remontu. MoZe to robii jedynie zgodnie ze swoimi udziaNami w budynku, na podstawie
podjqtej przez Wsp6lnotg stosownej uchwaly

- w zahqczeniu pismo w tej sprawie

do Wsp6lnoty Mieszkaniowej Opata Hackiego 23.

Zalqcznik- sztuk
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Do wiadomoSci:
L Wydzial Budynk6w Urzgdu Miasta Gdyni;
2. Wydzial Inwestycji Urzgdu Miasta Gdynia
3. UD ala

skierowanie

