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

 
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 wieżowców i  strychów, 
c- korytarzy piwnic, 
d- kabin dźwigów osobowych, 
e- pomieszczeń zsypów śmieci (międzypiętrowych i komory zsypowej), 
 

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.     Mycie kabin dźwigowych    -   1 raz w tygodniu 
3.     Dezynfekcja osłon śmietnikowych – 2 razy w miesiącu w okresie letnim, 1 raz  
        w miesiącu w okresie zimowym. 
4.     Mycie: biegów schodowych, spoczników, cokolików, parapetów okiennych, drzwi  

wejściowych do klatek schodowych oraz zejściowych do piwnic, lamperii oraz innych 
elementów klatki pomalowanych farbą olejną ( obudowy szachtów instalacyjnych,  
szafki, boki biegów schodowych itp. ) – 1 raz w miesiącu   

5.    Utrzymanie w czystości gablot i tablic ogłoszeń na klatkach schodowych oraz na terenie  
       posesji; uzupełnianie informacji, usuwanie starych - jeden raz w miesiącu. 
6.    Czyszczenie wycieraczek przed wejściem do klatek schodowych – jeden  
        raz na miesiąc. 
7.    Sprzątanie wraz z myciem posadzki w pralniach i suszarniach   -  1 raz w kwartale. 
8.    Sprzątanie pomieszczeń wspólnego użytku (rowerownie, wózkownie itp.). 1 raz w  
       kwartale. 
9.   Mycie okien klatek schodowych, pomieszczeń wspólnego użytku ( pralnie  

suszarnie itp. ), komorach technicznych ( komory c.o., wodomierzowe ) i okien 
piwnicznych znajdujących się w korytarzach wraz z parapetami zewnętrznymi oraz od 
zewnątrz pozostałych okien piwnicznych ( znajdujących się w komórkach lokatorskich) 
wraz z parapetami – 1 raz w kwartale. 

 
10.  Czyszczenie daszków wiatrołapów i osłon śmietnikowych – dwa razy w ciągu roku.  
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III.  Czynności  wykonywane w zależności od potrzeb: 
 
1.      Przestawianie kubłów na śmieci przy zsypach centralnych . 
 
2.     Zapewnienie udekorowania flagami państwowymi budynków mieszkalnych i 

użytkowych SM „ Zacisze” na terenie Oleśnicy w święta państwowe : 1-3 maja i 11 
listopada. Wykonawca odpowiada za czystość i należyty stan techniczny i estetyczny 
wywieszanych flag.     

 
3.     Gaszenie pozostawionych przez nieuwagę świateł w klatkach schodowych, korytarzach 

itp. 
 
4.   Usuwanie z budynków oraz z pomieszczeń i urządzeń przeznaczonych do ogólnego    
      użytku ogłoszeń i plakatów oraz afiszy i napisów umieszczonych  bez zgody zarządcy  
      nieruchomości. 
 
5.   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. 

 
6.   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). 

 
 

IV.  Konserwacja wsypów w budynkach wysokich ( w zależności od potrzeb): 
 
Konserwacja wsypów polegająca na : 
- utrzymaniu drożności, 
- czyszczeniu i dezynfekcji szuflad. 
 

V.  Zimowe utrzymanie terenów SM „Zacisze” w Oleśnicy . 
 

1. W okresie zimowym Wykonawca zapewni :  

a. Codzienne odśnieżanie chodników, dojść do śmietników i innych obiektów 

użyteczności publicznej – odśnieżanie należy dokonywać w zależności od 

potrzeb 

b. Zwalczanie gołoledzi oraz posypywanie chodników, przejść, dojazdów oraz 

powierzchni tarasów przy ul. Lotniczej 1-5a ora pl. Zwycięstwa 2-2d. 

c. Zgarnianie śniegu w pryzmy w miejscach nie tarasujących przejścia oraz 

oczyszczanie wpustów ulicznych. 

 

2. W okresie zimowym obowiązkiem odśnieżania objęte są następujące ulice osiedlowe : 

• Ul. Podchorążych – droga wewnętrzna wzdłuż budynku Podchorążych 1-1c. 

• Ul. Kopernika  - droga wewnętrzna przy budynku Kopernika 1-1b. 

• Ul. Sucharskiego – droga wewnętrzna przy Administracji ( teren należący do 

Spółdzielni ); łącznik drogowy biegnący za pawilonami usługowymi, przy 

budynku Sucharskiego 6.  
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• Ul. Klonowa – droga wewnętrzna między budynkami 4-6; droga wewnętrzna 

między budynkami 8-10; droga wewnętrzna przy budynku 2; droga 

wewnętrzna przy budynkach 5-7 ( część  należąca do Spółdzielni ). 

• Ul. Kilińskiego – droga wewnętrzna przy budynku 17 ( część należąca do 

Spółdzielni ) bez placu przy garażach. 

• Ul. Żeromskiego – droga wewnętrzna odcinek od ulicy do osłony 

śmietnikowej. 

• Ul. Żeromskiego – Kilińskiego – droga wewnętrzna od ulicy Żeromskiego do 

końca przy budynku Kilińskiego 12 wraz z dojazdem do osłony śmietnikowej. 

• Ul. Reja – droga wewnętrzna za budynkiem Reja 1-5. 

• Ul. 3 Maja – droga wewnętrzna na tyłach budynku 3 Maja 43-46a (łącznik 

między ulicami Reja i Mickiewicza ). 

• Ul. Maczka – droga dojazdowa wokół parkingu od strony budynku Hallera 8 ( 

teren należący do Spółdzielni ). 

• Ul. Daszyńskiego  - droga wewnętrzna od ul. Daszyńskiego do szlabanu przy 

budynku Mościckiego 4. 

• Ul. Prosta – Sudoła – droga wewnętrzna za pawilonem handlowo-usługowym 

przy Armii Krajowej 43. 

• Ul. Kopernika 13 – teren byłej bazy ZBR oraz zespoły garażowe. 

• Ul. Lotnicza  - plac przed garażami budynku Lotnicza 1-5a oraz sięgacz 

drogowy – dojazd do mieszkań atrialnych Lotnicza 2, 2a, 3, 3a, 4, 4a. 
 
 


