
 
 
 
 
 
 
 

Regulamin 
utrzymania czystości w klatkach schodowych 
i innych pomieszczeniach wspólnego uŜytku 

sprzątanych we własnym zakresie przez lokatorów 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Regulamin niniejszy opracowano w oparciu o: 
- Ustawę z 16.09.1982r. Prawo Spółdzielcze (Dz. U. Nr 30/82). 

Zmiana do Ustawy - Prawo Spółdzielcze (Dz. U. Nr 90/94 poz.419). 
- Statut Spółdzielni Mieszkaniowej „Górnik” w Jaworznie. 
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1. Zakres pomieszczeń i elementów przeznaczonych do sprzątania przez lokatorów 
obejmuje: 

- sprzątanie klatki schodowej i windy (zamiatanie) – codziennie, 
- mycie schodów i podestów klatki schodowej oraz windy – 1 raz w tygodniu, 
- mycie okien klatki schodowej, lamperii oraz balustrad malowanych farbą olejną –  

1 raz w miesiącu, 
- mycie okienek w piwnicach lokatorskich – 1 raz na kwartał, 
- sprzątanie suszarni, pralni, wózkowi, rowerowi oraz korytarzy piwnicznych w miarę 

potrzeb jednak nie rzadziej jak 1 raz na kwartał. 
 
2. Sprzątanie klatek schodowych: 

- mieszkańcy parteru sprzątają schody i podesty od poziomu piwnic do parteru 
włącznie oraz hol –wiatrołap  z drzwiami wejściowymi, 

- mieszkańcy I piętra sprzątają schody i podesty między parterem i I piętrem włącznie, 
- mieszkańcy II piętra sprzątają schody i podesty między I piętrem i II piętrem 

włącznie itd. 
KaŜdy uŜytkownik lokalu mieszkalnego sprząta część naleŜącą do obowiązków danej 
kondygnacji przez jeden tydzień na zmianę z innymi uŜytkownikami. 

 
3. Windy: 

- czystość w pomieszczeniu dźwigu utrzymywana będzie przez uŜytkowników 
poszczególnych lokali mieszkalnych w okresach 1 tygodniowych na zmianę z innymi 
uŜytkownikami (od I piętra kolejno do ostatniej kondygnacji). 

 
4. Członek Spółdzielni – lokator – zobowiązany jest do usunięcia zanieczyszczeń lub 

zniszczeń spowodowanych przez członków jego rodziny względnie jego psy i koty. 
 
5. W przypadku nieprzestrzegania obowiązków określonych w niniejszym regulaminie 

Zarząd Spółdzielni będzie egzekwował od członków obowiązki statutowe z 
wystąpieniem do Rady Nadzorczej o wykluczenie z członkostwa włącznie. 

 
6. Koszty sprzątania klatek schodowych i innych pomieszczeń wspólnego uŜytku objęte 

niniejszym regulaminem nie zostały wkalkulowane do stawek opłat eksploatacji 
podstawowej pobieranych od mieszkańców. 

 
Regulamin niniejszy zatwierdzony został przez Radę Nadzorczą Spółdzielni 
Mieszkaniowej „Górnik” w Jaworznie Uchwałą Nr 33/11/95 z dnia 07.09.1995r z mocą 
obowiązującą 01.10.1995r. 
 
Tracą moc obowiązującą „zasady utrzymania czystości…” zatwierdzone Uchwałą 
Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Górnik” w Jaworznie Nr 79/14/89 z dnia 
10.07.1989r. 
 
 
 
 

Sekretarz     Przewodniczący 
    Rady Nadzorczej               Rady Nadzorczej 


