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Drodzy Mieszkańcy w związku  
z prowadzonymi przez Urząd Miejski 
w Radomiu – Wydział Ochrony Śro-
dowiska i Rolnictwa kontrolami doty-
czącymi gospodarki odpadami przez 
naszych mieszkańców przypominamy 
o konieczności segregacji śmieci.

Nieprzestrzeganie przez mieszkań-
ców segregacji odpadów rodzi odpo-
wiedzialność zbiorową. Wynika to  
z faktu trudności w ewentualnym usta-
leniu, którzy z mieszkańców budynku 
wielorodzinnego nie dokonują selekcji 
odpadów. W związku z tym niezależnie 
od faktu czy mieszkaniec przestrzega 
segregacji będzie zobowiązany do 
zapłaty wyższej stawki opłaty naliczanej 
za odpady mieszane.

Pamiętajmy, że segregacja śmieci 
nie jest niczym trudnym ani czaso-
chłonnym – wystarczy trochę dobrej 
woli. Postępujmy, więc z głową, segre-
gujmy odpady i namawiajmy do tego 
innych – bo przecież każdy z nas chce 
żyć w czystym środowisku!

ROZBUDOWA PARKU USTRONIE
rozmowa Roberta Chrobotowicza Przewodniczącego RN 

z Prezydentem Konradem Frysztakiem

SEGREGUJ  
– NIE MIESZAJ 

Panie prezydencie, obecne władze 
miasta mocno postawiły na rozwój tere-
nów rekreacyjnych. Czego jeśli chodzi  
o tworzenie stref wypoczynku mogą się 

Remont mieszkania?  
- Nie wszystko możesz zmienić sam

Przy okazji wykonywania remontu 
mieszkania warto zapamiętać, że niektóre 
prace remontowe wykonywane w miesz-
kaniu wymagają otrzymania stosownych 
zezwoleń i dokumentów z odpowiednich 
urzędów. Kiedy musimy wystąpić o zgodę 
na remont i jak wygląda procedura?

Od czego zacząć zmiany?
Na początku, bez względu na to, jakie 

prace planujemy, należy przejrzeć regulamin 

Terminy odbioru  
odpadów wielkogabarytowych

Dokończenie na stronie 2.

ODPADY WIELKOGABARYTOWE są to 
odpady komunalne powstające w naszych 
domach, które ze względu na duże rozmiary 
lub wagę nie mieszczą się w standardowych 
kontenerach na śmieci. 

W ramach frakcji odpadów wielkogaba-
rytowych zbierane są:

• odpady komunalne, które ze względu 
na swoje rozmiary i masę nie mogą być 
umieszczone w typowych pojemnikach na 

odpady,
• stare meble (sofy, krzesła, szafy, stoły, 

kanapy, itp.),
• dywany i wykładziny,
• nieuszkodzona ceramika sanitarna 

(umywalki, wanny, sanitariaty, itp.),
• drzwi (bez szyb),
• zużyty sprzęt RTV i AGD (telewizory - 

do 21 cali, pralki, lodówki, itp.).

spodziewać w najbliższym czasie miesz-
kańcy Ustronia?

Rzeczywiście, tworzenie miejsc, w któ-
rych mieszkańcy Radomia mogą w komfor-
towych warunkach wypoczywać to jeden  
z naszych priorytetów. Uważamy, że o jako-
ści codziennego życia w największym stop-
niu decyduje to, co ludzie mają w swoim 
najbliższym otoczeniu. Dlatego staramy 
się inwestować w te pozornie drobne, 
ale jednocześnie niezwykle ważne rzeczy.  
Te zmiany systematycznie i równomiernie 
wprowadzamy w całym mieście i oczywi-
ście nie zapominamy także o największym 
radomskim osiedlu, czyli o Ustroniu. 

Dokończenie na stronie 2.

Spółdzielni a także fakt zamiaru prowadze-
nia jakichkolwiek prac remontowych zgłosić 
do Administracji Osiedla.

Jeśli nie wystąpimy o zgodę na remont 
lub nie dokonamy stosownego zgłoszenia, 
mimo, że jest ono wymagane, to narażamy 
się na konsekwencje prawne. Dla tego 
powinniśmy zapoznać się listą prac zawar-
tych w Prawie budowlanym.

Dokończenie na stronie 4.

Dokończenie na stronie 2.
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Dokończenie ze strony 1.

SEGREGUJ – NIE MIESZAJ 
Dokończenie ze strony 1.

Przypominamy również, że dla pro-
wadzących jednoosobowe gospodar-
stwo domowe została uchwalona możli-
wość uzyskania ulgi w opłacie za odpady 
komunalne.

Prowadzący jednoosobowe gospo-
darstwo domowe zobowiązany jest do 
złożenia stosownego oświadczenia oraz 
powiadomienia Spółdzielni o wszelkich 
zmianach mających wpływ na przysłu-
gujące prawo do dopłaty w terminie 

14 dni od wystąpienia zmian. W przy-
padku lokali mieszkalnych czasowo nie 
zamieszkałych, prosimy również o zgło-
szenie tego faktu do spółdzielni i złoże-
nie stosownego oświadczenia.

KR

Pas zieleni, który ciągnie się między jed-
nostką A i B i dalej od alei Jana Pawła II do 
Grzecznarowskiego jest już miejscem, które 
na co dzień tętni życiem. 

Są alejki, plac zabaw, siłownia, oczko 
wodne w sąsiedztwie bloków przy ulicy Gre-
nadierów, które niedawno zostało oczysz-
czone, a także zalew koło kościoła, które, jak 
widać, są atrakcją również dla wędkarzy.

W pogodne dni rzeczywiście cały ten 
teren jest oblegany przez mieszkańców 
Ustronia. Mnóstwo spacerowiczów, rowerzy-
stów, rolkarzy… Jak wyglądają plany miasta 
jeśli chodzi o rozbudowę parku?

Cały czas aktualny jest nasz plan posze-
rzenia parku o teren między ulicami: Grzecz-
narowskiego, Kwiatkowskiego i Osiedlową. 
Tu chciałbym zwrócić uwagę na dobrą współ-
pracę z władzami spółdzielni mieszkaniowej, 
które zdecydowały o przekazaniu tego terenu 
miastu. Na chwilę musieliśmy wstrzymać się 
z inwestycjami w tym miejscu, ponieważ ta 
działka jest zagrożona roszczeniami ze strony 
spadkobierców byłych właścicieli. Ten problem 
wkrótce jednak zniknie, a to dzięki noweliza-
cji ustawy o gospodarce nieruchomościami. 
Osobiście, w imieniu Związku Miast Polskich 
pilotowałem tę sprawę w Sejmie. Myślę, że  
w przyszłym roku będziemy już mogli myśleć  
o zagospodarowaniu tego terenu.

Czy wciąż aktualny jest pomysł budowy 
w tym miejscu wioski indiańskiej?

Jak najbardziej. Przypomnijmy, że kie-

dyś na Ustroniu była wioska indiańska, którą 
odwiedzali mieszkańcy całego miasta. Nie-
dawno w parku na Ustroniu odbył się festyn 
indiański i dało się słyszeć wiele pięknych 
wspomnień, które dodatkowo utwierdziły 
mnie w przekonaniu, że warto ten pomysł 
realizować.

Chcecie Państwo odtworzyć stara wio-
skę indiańską w nowym miejscu?

Na pewno myślimy o nowym miejscu, 
czyli o terenie między Grzecznarowskiego, 
Kwiatkowskiego i Osiedlową. Natomiast jak 
będzie wyglądała sama wioska? Do prac nad 
projektem będziemy chcieli zaprosić miesz-
kańców, zarówno tych, którzy pamiętają 
dawne rozwiązania, jak i tych młodszych, któ-
rzy mieliby teraz z niej korzystać. 

Pojawił się też pomysł budowy tężni 
solankowej…

Tak. To kolejny element, który ma uatrak-
cyjnić park na Ustroniu. Pierwsza tężnia 
powstała już w parku na Obozisku i cieszy się 
ogromnym zainteresowaniem. Kiedy rozma-
wiam z mieszkańcami Ustronia także słyszę 
taką propozycję. Chcę, aby projekt zagospo-
darowania terenu obejmował nie tylko wioskę 
indiańską, ale też właśnie tężnię. Ważne jest 
to, aby park służył osobom w różnym wieku 
i aby pojawiały się rozwiązania wychodzące 
naprzeciw różnym potrzebom mieszkańców. 

Panie prezydencie, park to nie tylko 
alejki, ławki, place zabaw, ale też zieleń. Czy 
widzi Pan potrzebę prowadzenia na Ustroniu 
nowych nasadzeń?

Na pewno dobrze urządzonej zieleni 
nigdy nie jest za wiele. Systematycznie sta-
ramy się sadzić nowe drzewa i krzewy. Ale 
tu warto podkreślić również zaangażowanie 
samych mieszkańców. Chyba nie ma w mieście 
drugiego takiego osiedla, na którym byłoby 
prowadzonych tak wiele społecznych akcji 
sadzenia drzew. Tu trzeba przypomnieć rolę 
nieodżałowanego społecznika, inicjatora tych 
akcji, pana Edwarda Śpiewaka, którego ambi-
cją było to, aby Ustronie nie było betonową 
pustynią. I bardzo się cieszę, że są osoby, które 
to dzieło chcą kontynuować. Osobiście, wspól-
nie  z prezydentem Radosławem Witkowskim 
także w takich akcjach uczestniczymy.

A skoro już wspomnieliśmy o aktywno-
ści samych mieszkańców Ustronia. Czy dużo 
projektów jest zgłaszanych do Budżetu Oby-
watelskiego?

Jest ich sporo. Jeden z ostatnio zreali-
zowanych to całoroczne lodowisko, które 
powstało przy szkole, przy ulicy Osiedlowej 
czy scena letnia w parku. Spodziewam się, 
że wkrótce tych projektów z Ustronia będzie 
więcej. To dzięki nowelizacji ustawy, o której 
wspominałem. Kiedy kwestie własności tere-
nów będą prawnie uregulowane, znacznie 
łatwiej będzie realizować na tym terenie jakie-
kolwiek inwestycje. Miejsc, które można atrak-
cyjnie zagospodarować jest sporo i myślę, że  
z roku na rok Ustronie będzie się stawać coraz 
atrakcyjniejszym miejscem do życia.

Dziękuję za rozmowę. 
Robert Chrobotowicz Przewodniczący Rady 

Nadzorczej SM USTRONIE

Poniżej harmonogram odbioru odpadów 
wielkogabarytowych z terenu naszego osiedla.
Dla ulic: Placowa i Staroopatowska:
12.09; 10.10; 14.11; 12.12
Dla ulic: Gagarina, Grenadierów, Jana Pawła 
II, Komandosów,  PCK, Sandomierska, Wiej-
ska, Południowa, Gajowa, Młodzianowska:

28.08; 25.09; 23.10; 27.11; 18.12
Dla ulic: Osiedlowa, Św. Brata Alberta, Armii 

Krajowej, Cisowa, Czackiego, Lipska, Ostro-
wiecka, Wyścigowa, Świętokrzyska:

 22.08; 26.09; 24.10; 28.11; 19.12
Szczegółowy wykaz ulic znajduje się  

w harmonogramach odbioru odpadów na 
stronie www.radom.pl w zakładce Harmono-
gramy odbioru odpadów komunalnych. 

UWAGA!!! 
ŚMIECI WIELKOGABARYTOWE BEZ-

WZGLĘDNIE NALEŻY WYNIEŚĆ DZIEŃ WCZE-

ŚNIE DO POBLISKIEJ ALTANY ŚMIETNIKOWEJ. 
NIE WOLNO WYSTAWIAĆ GABARY-

TÓW ZDECYDOWANIE WCZEŚNIEJ ORAZ  
W MIEJSCA NIE PRZEZNACZONE DO ODBIORU 
ODPADÓW PRZEZ FIRMY .

Pamiętajmy by przestrzegać powyższych 
terminów i nie tworzyć na osiedlu „dzikich 
wysypisk”,  które oszpecają miejsce w którym 
zamieszkujemy.

Terminy odbioru odpadów wielkogabarytowych
Dokończenie ze strony 1.

ROZBUDOWA PARKU USTRONIE - rozmowa Roberta Chrobotowicza 
Przewodniczącego RN z Prezydentem Konradem Frysztakiem
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Remont mieszkania? - Nie wszystko możesz zmienić sam
Dokończenie ze strony 1.

Ustawodawca szczegółowo wskazał 
prace, na które  musimy uzyskać odpowied-
nie pozwolenia i dokumenty. Zawarto tam 
także informacje o tym, w jakich przypad-
kach wystarczy samo zgłoszenie zamiaru 
przeprowadzenia prac budowlanych do 
urzędu.

Co powinni widzieć członkowie 
Spółdzielni?

Większość prac, które dotyczą jedy-
nie wnętrza mieszkania i nie wpływają na 
wygląd czy funkcjonowanie części wspól-
nych budynku, możemy przeprowadzić bez 
występowania  o zgodę Zarządu Spółdzielni.

Pamiętajmy jednak, że ingerowanie 
w elementy konstrukcyjne budynku, piony 
wentylacyjne lub montaż ogrzewania pod-
łogowego zamiast tradycyjnego to prace, 
które bezwzględnie wymagają uzyskania 
zgody odpowiednich organów.

Dbając o przestrzeganie zasad współ-
życia społecznego należy poinformować 
wszystkich sąsiadów o zamiarze prowadze-
nia prac remontowych, gdyż wiążą się one 
zazwyczaj z pewnymi uciążliwościami dla 
mieszkających po sąsiedzku osób.

Chcesz wyburzyć ścianę? Przygotuj 
odpowiednie dokumenty.

Prawo budowlane wyróżnia kilka 
rodzajów prac budowlanych. Są to między 
innymi remonty, przebudowy i konserwa-
cje. W przypadku remontów i konserwacji 
zazwyczaj nie są wymagane żadne zgody, 
ponieważ takie działania służą dbaniu  
o bezpieczeństwo w mieszkaniu i jego dobry 
stan techniczny. Natomiast przebudowa to 
działanie mające na celu zmianę parame-
trów technicznych i użytkowych nierucho-
mości. W przypadku przebudowy dochodzi 
do zmiany układu pomieszczeń w miesz-
kaniu albo modyfikacji instalacji technicz-
nych.  Właśnie dlatego jeśli chcemy wybu-
rzyć ścianę w naszym lokalu albo zmienić 
usytuowanie kuchenki gazowej w kuchni, 
będziemy musieli wystąpić o pozwolenie na 
budowę. Może to być zaskakujące, ponieważ 
bardzo często pozwolenie na budowę koja-
rzymy tylko i wyłącznie z zamiarem budowa-
nia domu. Tymczasem dokument ten odnosi 
się również do prac przeprowadzanych w już 
istniejącym domu czy mieszkaniu.

Jeśli więc planujemy przeprowadzić 
remont mający na celu ogólne odświeże-
nie mieszkania poprzez malowanie ścian, 
to żadna zgoda nie jest nam potrzebna. Ale  
w sytuacji, gdy chcemy na przykład połączyć 
dwa sąsiadujące ze sobą pokoje, wyburzając 
ścianę, to będziemy potrzebowali pozwole-
nia na budowę.

Przebudowa czy remont?
Przeniesienie kuchenki gazowej to 

przebudowa, ale wymiana okien to tylko 
remont. Niestety, nie każde prace i zmiany, 
które planujemy przeprowadzić w mieszka-
niu można łatwo zakwalifikować do jednej 
z tych dwóch kategorii. Co więc zrobić, aby 
uniknąć łamania prawa? Jeśli nie jesteśmy 
pewni, co do kwalifikacji formalnej prac, 
które chcemy przeprowadzić, zgłośmy je do 
Urzędu Miejskiego. W tym celu należy złożyć 
prosty wniosek, w którym opisujemy plano-
wane prace i dołączamy szkice albo rysunki 
poglądowe dotyczące zmian oraz dokument 
poświadczający, że lokal jest naszą własno-
ścią (lub posiadamy tytuł prawny do dyspo-
nowania nim). Zgodnie z przepisami, jeśli 
urząd nie zgłosi sprzeciwu w ciągu trzydzie-
stu dni od złożenia wniosku, to możemy roz-
począć prace.

Natomiast, jeśli okaże się, że plano-
wany przez nas remont mieszkania w bloku 
jest przebudową, to urząd poinformuje nas 
o tym i nakaże uzyskanie pozwolenia na 
budowę. Będzie się to wiązało z konieczno-
ścią przedstawienia projektu budowlanego 
p r zygo to wa n e go 
przez architekta. 
Cały proces koń-
czy się uzyskaniem 
decyzji administra-
cyjnej. Oznacza to, 
że remont mieszka-
nia będziemy mogli 
rozpocząć dopiero 
wtedy, gdy decyzja 
uzyska tak zwany 
walor ostateczności. 
Dzieję się tak wtedy, 
gdy w określonym 
terminie nikt nie 
wniesie odwołania 
od decyzji urzędu. 
Może je wnieść na 
przykład sąsiad.

O czym należy 
pamiętać?

Zanim przy-
stąpimy do jakich-
kolwiek prac  
w naszym miesz-
kaniu, sprawdźmy 
regulamin Spół-
dzielni, której jeste-
śmy członkami. Jeśli 
nie jesteśmy pewni, 
jak zakwalifikować 
prace, które pla-
nujemy wykonać 
w mieszkaniu, to 

dokonajmy w urzędzie zgłoszenia planowa-
nych prac i odczekajmy trzydzieści dni z roz-
poczęciem zmian w lokalu. Pamiętajmy, że 
niedokonanie zgłoszenia lub brak pozwole-
nia na budowę dla przeprowadzonych prac 
może skutkować zakwalifikowaniem ich, 
jako samowoli budowlanej. W takiej sytu-
acji nadzór budowlany może nakazać przy-
wrócenie stanu pierwotnego mieszkania lub 
wystawić rachunek za legalizację samowoli 
budowlanej.

Bezwzględnie o zamiarze dokony-
wania wyżej wymienionych prac należy 
powiadomić administrację jednostki, na 
której mieszkamy, bądź, na której znajduje 
się lokal, który planujemy remontować.

Wbrew pozorom, nawet taka czyn-
ność jak wyburzenie ścianki działowej czy 
powiększenie otworu drzwiowego wymaga 
zgody Zarządu Spółdzielni. Uprzednio użyt-
kownik lokalu musi dostarczyć do działu 
technicznego SM projekt techniczny prze-
budowy sporządzony przez uprawnionego 
konstruktora wraz z podaniem o wyrażenie 
zgody na wnioskowane roboty. 

KR
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zastrzeżenie
Redakcja Biuletynu Ustronie zastrzega sobie prawo doko-
nywania zmian w nadesłanych tekstach (np. korekta do-
strzeżonych błędów, nadawanie lub zmianę tytułów etc.), 
a także innych zmian wynikających z zasad edytorskich 
lub kultury języka. Autor nadesłanego materiału może  
w nim wyraźnie zastrzec brak zgody na jakiekolwiek 
zmiany w swoim materiale. Redakcja zastrzega sobie od-
mowę publikacji takich materiałów.

WAŻNE TELEFONY
SM USTRONIE

●Dział Obsługi Mieszkańca:
   48-385-74-00 do 02
●Sekretariat: 48-385-74-03
●Administracja Jedn. A: 48-385-74-13
●Administracja Jedn. B: 48-385-74-16
●Administracja Jedn. C: 48-389-67-83
●Administracja Jedn. M: 48-389-67-84
●Administracja Jedn. P– w siedzibie
  spółdzielni: 48-385-74-00

Awarie dźwigów należy zgłaszać:
- w dni powszednie: od godz. 1500 

 – 2300  na numer tel. 48/ 385 74 04
- w niedziele i święta od godz. 800 

-2000 na numer telefonu 48/ 385 74 04
W godz. od 2300 – 700 w dni powszednie

i od 20.00 – 7.00 w niedziele i święta
awarie należy zgłaszać na numery tel.:

Jednostka A – 607 101 809; 
Jednostka B – 309 316 934 oraz 665 863 
300 Jednostka C – 607 101 809
Jednostka M – 309 316 934 oraz 665863300

POGOTOWIE
TECHNICZNE:

601 602 045
POGOTOWIE DŹWIGOWE

W SM USTRONIE




