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WYKAZ  CZYNNOŚCI  PRZY UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I     
PORZĄDKU W ZASOBACH SM „ZACISZE” W BIERUTOWIE 

 
 

I.  Czynności wykonywane codziennie  ( 5 dni w tygodniu od pn. do pt.): 

 
1.     Usuwanie nieczystości w budynku polegające na: zamiataniu, zbieraniu, zmywaniu    

        nieczystości z: 

a- klatek schodowych, 

b- korytarzy, 

c- korytarzy piwnic, 

 

2.    Usuwanie nieczystości  z terenów zewnętrznych budynków tj.: 

a- chodniki, 

b- trawniki, 

c- place zabaw, 

d- boiska i inne tereny sportowe, 

e- miejsca parkingowe, 

f- chodniki oraz połowę szerokości jezdni, 

g- drogi osiedlowe, 

h- osłon śmietnikowych, 

 

3.  Powiadamianie ADS-ów o dostrzeżonych uszkodzeniach elementów budynku lub  

       wadliwym działaniu instalacji w budynkach. 

 

II.  Czynności wykonywane okresowo: 
 

 1.    Zbieranie śmieci z terenu posesji, porządkowanie terenów śmietników, zamiatanie  

        wiatrołapów i parterów – w każdą sobotę. 

2.     Dezynfekcja osłon śmietnikowych – 2 razy w miesiącu w okresie letnim, 1 raz  

        w miesiącu w okresie zimowym. 

3.     Mycie: stopni klatek schodowych i podestów, balustrad, drzwi wejściowych do klatek  

        schodowych i piwnic, mycie lamperii - 1 raz w miesiącu. 

4.    Utrzymanie w czystości gablot i tablic ogłoszeń na klatkach schodowych oraz na terenie  

       posesji; uzupełnianie informacji, usuwanie starych - jeden raz w miesiącu. 

5.    Czyszczenie wycieraczek przed wejściem do klatek schodowych – jeden  

        raz na miesiąc. 

6.    Sprzątanie wraz z myciem posadzki w pralniach i suszarniach   -  1 raz w kwartale. 

7.    Sprzątanie pomieszczeń wspólnego użytku (rowerownie, wózkownie itp.). 1 raz w  

       kwartale. 

8.   Mycie okien klatek schodowych i w pomieszczeniach wspólnego użytku (pralnie,  

       suszarnie itp.). okien piwnicznych od zewnątrz -  1 raz w kwartale. 

9.  Czyszczenie daszków wiatrołapów – dwa razy w ciągu roku. 

 

 

III.  Czynności  wykonywane w zależności od potrzeb: 
 

1.     Wywieszanie i zdejmowanie flag w dniach świąt, uroczystości państwowych wg 

terminów wyznaczonych przez Zamawiającego. 
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2.     Gaszenie pozostawionych przez nieuwagę świateł w klatkach schodowych, korytarzach 

itp. 

 

3.   Usuwanie z budynków oraz z pomieszczeń i urządzeń przeznaczonych do ogólnego    

      użytku ogłoszeń i plakatów oraz afiszy i napisów umieszczonych  bez zgody zarządcy  

      nieruchomości. 

 

4.   Natychmiastowe zawiadomienie administracji Spółdzielni lub Policji i Straży Pożarnej w  

wypadku zauważenia pożaru lub włamania do mieszkań, piwnic względnie pozostałych 

pomieszczeń pozostających w administracji Spółdzielni. 

 

5.   Wywieszanie ogłoszeń i pism na tablicach ogłoszeń  i klatkach schodowych oraz  

roznoszenie pism i zawiadomień ze Spółdzielni lokatorom (materiał do naklejania i 

rozwieszania ogłoszeń zapewnia wykonawca). 

 

 

W okresie zimy należy bezwzględnie wykonywać następujące czynności: 
 
a – codzienne odśnieżanie chodników, dojść do śmietników i innych obiektów  

        użyteczności publicznej (odśnieżanie należy wykonywać w zależności od potrzeb). 

b – zwalczanie gołoledzi oraz posypywanie chodników, przejść, dojazdów  

c -   zgarnianie śniegu w pryzmy w miejscach nie tarasujących przejścia oraz oczyszczanie    

       wpustów ulicznych  

 


