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W 2022 roku zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 
1 i 2 ustawy – Prawo budowlane, w naszej 
Spółdzielni będą przeprowadzone przeglądy 
roczne i pięcioletnie obiektów budowlanych.

 Prawo budowlane nakłada na zarządcę 
obiektu budowlanego szereg obowiązków  
w zakresie jego utrzymania we właściwym 
stanie technicznym i estetycznym. W związku  
z tym obowiązkiem mieszkańców jest udo-
stepnienie lokalu mieszkalnego w celu doko-
nania przeglądu.

O terminach wykonywania przeglądów 
zostaną Państwo poinformowani po wyborze 
Wykonawcy w postępowaniu przetargowym  
i ustaleniu harmonogramu przeglądów.

W 2022 roku kontynuowana będzie 
wymiana instalacji gazowej w 22 budynkach.

Na Jednostce A w budynkach: 
Grenadierów 5, Grenadierów 7/9, Gaga-

rina 25.
Na Jednostce B w budynkach: 
Sandomierska 12, Sandomierska 24, San-

domierska 26, Sandomierska 28, Sandomier-
ska 17.

Prace 
remontowe  

w 2022 r.

Remont mieszkania  
– co z odpadami budowlanymi 

Sprzątając po wykonanym remoncie 
należy pamiętać, że odpady poremontowe to 
zupełnie inna kategoria śmieci a ich wyrzu-
canie do osiedlowych punktów odbioru jest 
kategorycznie zabronione.

Odpady budowlane powinny trafić do 
osobnego kontenera, który powinniśmy sami 
zamówić przystępując do remontu mieszka-
nia. Drugą możliwością jest odpowiedni zapis 
w umowie z wykonawcą robót budowlanych 
w naszym mieszkaniu, że to firma zajmie się 
wywozem powstałych odpadów.

Ustawa o odpadach – art. 27 ust.1  

Podczas tegorocznych ferii dzieci i mło-
dzież z osiedla „Ustronie” mogły od ponie-
działku  do piątku uczestniczyć w  zajęciach 
odbywających się w Świetlicy „Sputnik”, 
„Młodzik”, „Kubuś” oraz Klubie Osiedlo-
wym „Ustronie”. Codziennie organizowane 
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były gry, zabawy, pogadanki tematyczne, 
warsztaty bajkowe, plastyczne, zajęcia spor-
towe, turnieje gier planszowych, konkursy 
oraz wyjścia poza placówki SM „Ustronie”. 
Każdego dnia w placówkach SM „Ustronie” 
uczestniczyło w zajęciach 45 osób po 15 

dzieci na każdej ze świetlic - zgod-
nie z zaleceniami Ministerstwa 
Edukacji Narodowej, Głównego 
Inspektora Sanitarnego oraz  
Sanepid-u.

W Klubie Osiedlowym 
„Ustronie” oraz placówkach 
odbywały się między innymi:

– Karaoke

- jasno określa, kto odpowiada za sprzątanie 
po remoncie. To ich wytwórca jest ich właści-
cielem i to na nim spoczywa obowiązek ich 
usunięcia.

Pamiętajmy zatem, że obowiązek ten 
spoczywa na nas jeżeli remont wykonujemy 
sami, natomiast z chwilą zawarcia umowy 
z firmą remontową to na firmie spoczywa 
obowiązek usunięcia odpadów  jako ich 
wytwórcy. 

Odpady poremontowe bywają mylone  
z odpadami wielkogabarytowymi. 

Zmiany opłat eksploatacyjnych

Ferie na Ustroniu

Szanowni Mieszkańcy,
Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Ustro-

nie” informuje, że w dniu 16.02.2022r. Rada 
Nadzorcza Spółdzielni na podstawie opraco-
wanych przez służby księgowe (dział finansowy  
i kontroling) analiz ekonomicznych zatwierdziła 
zmiany opłat  za użytkowanie lokali. Wprowa-
dzone regulacje stawek opłat wynikają wprost 
z rzeczywistych kosztów poniesionych w 2021 
roku na utrzymanie i eksploatację zasobów, 
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kosztów zakupu mediów oraz prognozy ich 
wzrostu. Są one niezależne od  Spółdzielni 
i wynikają z zewnętrznych uwarunkowań  
i wskaźników ekonomicznych (wysoka infla-
cja, wzrost stóp procentowych, wzrost mini-
malnego wynagrodzenia) a przede wszystkim 
wysokiego wzrostu kosztów zakupu mediów 
- czyli energii cieplnej na potrzeby ogrzewania 
lokali i podgrzania wody, energii elektrycznej, 
gazu ziemnego i zimnej wody. 
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Remont mieszkania – co z odpadami budowlanymi 

Na Jednostce C w budynkach: 
Osiedlowa 17, Osiedlowa 17A, Osiedlowa 

3, Osiedlowa 7, Osiedlowa 10, Osiedlowa 24, 
Osiedlowa 18, Osiedlowa 20, Osiedlowa 32, 
Osiedlowa 34, Osiedlowa 38, Osiedlowa 38A, 
Osiedlowa 42, Osiedlowa 44. 

W związku z upływającym terminem lega-

lizacji wodomierzy w 2022 roku zostaną one 
wymienione w części osiedla. Dotyczy budyn-
ków na Jednostce Młodzianów, Jednostki Prę-
docinek i część Jednostki A (ul. Placowa i Sta-
roopatowska).

Jednocześnie w roku 2022 zaplano-
wano wymianę podzielników kosztów ciepła 
wraz z wymianą zaworów termostatycznych  
w lokalach mieszkalnych i użytkowych celem 

dostosowania systemu grzewczego i rozlicze-
niowego kosztów zakupu ciepła do aktualnie 
obowiązujących w tym zakresie przepisów 
prawa budowlanego – Rozporządzenie Mini-
stra Infrastruktury oraz Prawo Energetyczne 
Art. 45A.

O terminach prowadzonych prac poinfor-
mujemy Państwa po wyłonieniu Wykonawcy.

Do tych drugich zaliczamy przede wszyst-
kim meble (np. szafy, regały, biurka), wyroby 
tapicerskie (w tym wersalki, pufy czy fotele),  
a także dywany czy materace. Odpadami wiel-
kogabarytowymi nie są natomiast ceramiczne 
elementy wyposażenia łazienki czy toalety: 

krany, grzejniki, ramy okienne oraz drzwi – te 
odpady zawsze należy przekazać do PSZOK-u. 
Odpadami wielkogabarytowymi nie są również 
tzw. elektrośmieci, także te pokaźnych rozmia-
rów, jak pralki, kuchenki gazowe czy lodówki.

Elektrośmieci (w tym zużyty sprzęt AGD) 
należy zawieźć do punktu zbiórki zużytego 

sprzętu elektrycznego i elektronicznego. 
Odpady wielkogabarytowe można nato-

miast pozostawić w wyznaczonym przez 
Spółdzielnię miejscu gromadzenia gabarytów  
– jednak nie wcześniej niż na 24 godziny przed 
planowanym ich odbiorem.
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Odnośnie znacznego wzrostu opłat zalicz-
kowych na centralne ogrzewanie i centralnie 
ciepłą wodę informujemy, że od 1.01.2021r. 
miały miejsce 4 podwyżki energii cieplnej 
dostarczanej przez RADPEC na potrzeby cen-
tralnego ogrzewania i centralnie ciepłej wody. 
Cena ciepła wyrażona w GJ w dniu 1.01.2021r. 
wynosiła odpowiednio 44,37 zł (brutto) za 1 GJ,  
a w dniu 17.01.2022r. wynosi 67,15 zł (brutto) 
za 1 GJ co stanowi wzrost o 51,34%. Spółdziel-
nia dokonała w tym czasie jednej regulacji opłat 
zaliczkowych na centralne ogrzewanie od dnia 
01.07.2021r. podwyższając opłaty tylko o 12%. 
Uwzględniając powyższą 12% podwyżkę aktu-
alnie obowiązujące stawki są o 39,34% niższe 
od wymaganych, które umożliwiłyby pokrycie 
obecnych kosztów zakupu energii. Ponadto  
w związku z urzędową obniżką podatku VAT  
z 23% do 8%  w styczniu oraz do 5% od lutego 
do końca lipca 2022r. należy przyjąć, że fak-
tyczny wzrost kosztów wynosi 21,34%.

Zgodnie z powyższą analizą koniecz-
nym jest podwyższenie o 20% od 1.03.2022r. 
opłat zaliczkowych za centralne ogrzewanie 
oraz opłaty zaliczkowej zmiennej za central-
nie ciepłą wodę (podgrzanie wody). Podobny 
ale nieco niższy wzrost wystąpił na opłacie 
stałej centralnie ciepłej wody i wyniósł łącz-
nie 28,13% za miniony okres. Spółdzielnia nie 
dokonywała w tym czasie zmiany tej opłaty. 
Natomiast po uwzględnieniu urzędowej 
obniżki VAT-u z 23% do 8% w styczniu oraz do 
5% od lutego do lipca 2022r., faktyczny wzrost 
kosztów wynosi 10,13% i o taką kwotę została 
podwyższona opłata na pokrycie kosztów sta-
łych ccw.

Istotną regulacją jest wzrost opłaty 

zaliczkowej  do rozliczenia kosztów zakupu 
gazu zbiorczego dla budynków wyposażo-
nych w tzw. „zbiorczy licznik budynkowy” 
na podstawie, którego Spółdzielnia w imie-
niu konsumenta kupuje od PGNiG i rozlicza 
gaz dostarczany do budynku, a zużywany  
w poszczególnych lokalach na potrzeby 
socjalno – bytowe. Nadwyżka  kosztów zakupu 
nad  przychodami z opłat wyniosła prawie 20%. 
Wpływ na to miały przede wszystkim ostatnie 
znaczące wzrosty cen gazu na które Spółdziel-
nia nie ma żadnego wpływu, w związku z czym 
od 1.03.2022r. koniecznym jest podwyższenie 
opłaty zaliczkowej na poszczególnych budyn-
kach do poziomu umożliwiającego pokrycie 
poniesionych kosztów.

Kolejną konieczną regulacją  jest podwyż-
szenie od 01.06.2022r. opłaty eksploatacyjnej, 
dotyczącej bezpośrednio kosztów utrzymania  
i eksploatacji zasobów Spółdzielni w częściach 
wspólnych. Obejmuje ona największy zakres 
usług świadczonych przez zewnętrzne firmy 
obsługujące zasoby mieszkaniowe i użytkowe 
Spółdzielni, a w szczególności są to naprawy 
konserwacyjne, ogólnobudowlane, sanitarne, 
elektryczne, usługi deratyzacji i dezynfekcji, 
dezynsekcji, usługi kominiarskie, naprawy 
chodników, naprawy obróbek blacharskich, 
usuwanie przecieków, sprzątanie i wywóz 
gruzu, opon, sprzątanie piwnic itp.

W naszej Spółdzielni powyższe koszty 
rozliczane są zgodnie z Prawem spółdzielczym 
w ramach nieruchomości. W większości są to 
nieruchomości wielobudynkowe i jest ich 29. 
W minionym 2021r. w 28 nieruchomościach 
wystąpiły ujemne wyniki, bieżące koszty utrzy-
mania i eksploatacji zasobów przekroczyły 
przychody z opłat o kwotę blisko 1 mln. zł. 

Mając na względzie, że rok 2022 będzie kolej-
nym rokiem wzrostu kosztów tych usług a tym 
samym spowoduje pogorszenie się wyników 
poszczególnych nieruchomości koniecznym 
jest podwyższenie opłat do poziomu umoż-
liwiającego zmniejszenie strat i zapewnienie 
sprawnego funkcjonowania Spółdzielni oraz 
prowadzenia prawidłowej gospodarki w zakre-
sie utrzymania i eksploatacji zasobów.

Ponadto dokonane zostały niewielkie 
zmiany w zakresie opłaty za domofon, gdzie 
wzrost wyniósł 3 gr od lokalu, o 9 gr za lokal 
podwyższona została opłata za dzierżawę 
pojemników na śmieci, nieznacznie podwyż-
szone zostały opłaty za sprzątanie i koszenie 
(odśnieżanie). W kilku budynkach o 50 gr pod-
wyższona została opłata stała za zimną wodę 
i w podobnej wysokości opłata za dźwig oso-
bowy. Wzrost opłaty o 1 gr za ubezpieczenie 
majątku wynika z faktu, że Zarząd Spółdzielni 
zwiększył sumę ubezpieczenia budynków pod-
nosząc cenę za 1 m2 powierzchni wartości 
odtworzeniowej budynku do realnej wartości 
rynkowej, a więc do wysokości zabezpiecza-
jącej odpowiednią wielkość odszkodowania 
w przypadku wystąpienia zdarzeń losowych. 
Podsumowując pragniemy podkreślić, że 
wszystkie wprowadzone regulacje zmian 
opłat zostały przez Zarząd i Radę Nadzorczą 
szczegółowo przeanalizowane, a wzrost opłat 
dotyczy tylko i wyłącznie wzrostu opłat do 
wysokości umożliwiającej pokrycie kosztów, 
a te jak przedstawiliśmy powyżej są nieza-
leżne od Spółdzielni, wynikają z zewnętrz-
nych uwarunkowań i sytuacji gospodarczej, 
na które Spółdzielnia nie ma wpływu, a jeste-
śmy jedynie ich beneficjentem działającym  
w Państwa imieniu. 

  Z poważaniem 
   Zarząd S.M. „Ustronie”
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I miejsce w konkursie plastycznym Szymon Sikora 
Kubuś

Ferie na Ustroniu

Kino Helios

I miejsce w konkursie plastycznym Karolina Jasińska 

I miejsce w konkursie kulinarnym Michał Gołębiowski

Warsztaty kulinarne w Kubusiu

Spotkanie z historią

– Planetarium 
– warsztaty plastyczne 
– warsztaty bajkowe
– turniej gier dawnych: kółko i krzy-

żyk, statki, domina, państwa i miasta 
– bal karnawałowy
–  gry, zabawy i konkursy 
– zakończenie ferii – rozdanie dyplo-

mów za udział w Akcji Zima oraz konkursów 
i turniejów.

W ramach wyjść poza placówki SM 
„Ustronie” dzieci uczestniczyły w wyciecz-
kach do:

- Hula Park,
- Kino Helios („Sing 2”)
- kręgielnia
- warsztaty kulinarne w La Spezia.

Dużym powodzeniem cie-
szył się również zorganizowany 
konkurs plastyczny pt. „Kolo-
rowy bałwan”.

Akcja Zima zakończyła się wyjazdem na ognisko, gdzie pomimo nie-
przychylnej pogody rozpaliliśmy 
ognisko na którym upiekliśmy 
kiełbaski, następnie wrócili-
śmy do klubu na ciepłą herbatę  
i zakończenie Akcji Zima 2022.

Każde dziecko zostało nagro-
dzone dyplomem za uczestnic-
two w Akcji Zima 2022.

Do zobaczenia w wakacje !!!
(AJ)

Nasi wolontariusze Wracamy z kina
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Czy warto ubezpieczyć mieszkanie?
Podstawowa polisa ubezpieczeniowa 

mieszkania obejmuje jego elementy nie-
ruchome (instalacje wodno-kanalizacyjne, 
elektryczne, stałe wyposażenie łazienki, 
kuchni itp.) narażone głównie na negatywne 
w skutkach zdarzenia losowe (na przykład 
pożar, powódź) oraz ruchome (sprzęt AGD, 
RTV, meble), które mogą paść łupem poten-
cjalnych złodziejów. 

Poza pakietem podstawowym ubezpie-

czenia, oferowane są także usługi dodat-
kowe, na przykład pakiety assistance.

Jeżeli nasza polisa ubezpieczeniowa 
mieszkania zawiera także pakiet assistance 
będziemy mieli możliwość skorzystania  
z usług specjalisty, który naprawi powstałe 
na wskutek zdarzenia losowego szkody. 

Wiele firm ubezpieczeniowych w zakre-
sie ubezpieczenia oferuje ochronę na wypa-
dek:

- zdarzeń 
l o s o w y c h 
( p o ż a r , 
d e s z c z 
n a w a l n y, 
śnieg, ude-
rzenie pio-
runa, upa-
dek statku 
powiet rz -
nego, grad 
p o w ó d ź , 
katastrofę 
budowlaną 
itp.)
- stłuczenia 

szyb stolarki okiennej i drzwiowej, przepię-
cia instalacji
- wszelkie zalania jakie powstaną w miesz-
kaniu
- kradzieży z włamaniem i rabunek oraz 
wandalizm.

Ponadto tego typu ubezpieczenia obej-
mują również Odpowiedzialność Cywilną 
mieszkańców za szkody rzeczowe i osobowe 
wyrządzone innym mieszkańcom do których 
naprawienia zobowiązują przepisy prawa  
a wynikające z czynności życia codziennego 
(np. następstwa zalania mieszkania sąsiada, 
sprawowanie opieki nad dziećmi, posiada-
nie zwierząt, użytkowanie garażu). 

W przypadku mieszkań w bloku taką 
szkodą może być np. wybicie szyby w oknie 
sąsiada przez dziecko, grające w piłkę lub 
zarysowanie przez nie rowerem zaparkowa-
nego pod blokiem samochodu. Jeśli dojdzie 
do tego rodzaju szkody, rekompensaty nie 
będziemy musieli wypłacać z własnej kie-
szeni – poszkodowanemu zapewni odszko-
dowanie nasz ubezpieczyciel.

Ubezpieczajmy zatem nasze mieszka-
nia bo może nas to uchronić przed nieprze-
widzianymi i często bardzo wysokimi kosz-
tami remontu czy odszkodowania.
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Nasze życie jest jak rzeka z licznymi 
dopływami, które w dużej mierze mają 
wpływ na jej wygląd. Nie wybiera sobie 
drogi do ujścia, bo ta jest zależna głów-
nie od ukształtowania terenu, przez który 
przepływa. Źródło, początek jej istnienia, 
to miejsce, które w znacznej mierze decy-
duje o jej losach. Zaczynając swój bieg nie 
zna drogi, którą ma do przebycia, nie wie, 
jakie przeszkody będzie miała do pokona-
nia, jaki będzie jej nurt i długość. Jedno 
jest pewne, dotrze do celu, którym jest 
wszechocean. Każda z rzek jest inna. Każda 
się zmienia, bo nic nie stoi w miejscu i nie 
będzie w kolejnej sekundzie takie same. 
Deszcz, słońce i wiatr. Wiele przeszkód do 
pokonania: góry, pagórki i łąki, kamienie, 
piasek, kłody drewna. Do tego dopływy, 
które potrafią w jednej chwili zmienić jej 
charakter i wygląd, a także wyznaczyć 
nową drogę.

„Tu, w tym mieście, w Wadowicach 
wszystko się zaczęło. I życie się zaczęło, 
i szkoła się zaczęła, i studia się zaczęły,  
i teatr się zaczął. I kapłaństwo się zaczęło” 
– mówił Jan Paweł II podczas wizyty  

w Ojczyźnie w 1999 r. Każdy z nas ma to 
swoje miejsce, gdzie wszystko się zaczęło.

W poemacie „Tryptyk rzymski”  
św. Jan Paweł II wskazywał, jak ważne, 
choć czasem bardzo trudne, jest chodzenie 
pod prąd i szukanie źródła, gdzie wszystko 
się zaczyna. Gdzie i kiedy się urodziliśmy,  
w jakim kraju, w jakiej rodzinie. Nasze źró-
dło, do którego warto wracać. Tam znaj-
dziemy wiele odpowiedzi na nurtujące nas 
pytania: czemu dzisiaj jesteśmy właśnie 
tacy i znaleźliśmy się w tym akurat miejscu.

Oczywiście źródło wyznacza zarówno 
miejsce, jak i czas kiedy startujemy na 
drogę życia, ale o tym w którym miejscu 
jesteśmy, decydują głównie otaczający 
nas ludzie i okoliczności, w których dane 
nam było przebywać od urodzenia do dnia 
dzisiejszego. Na nasze poglądy, a także 
na sferę finansową i rozwoju osobistych 
talentów, ogromny wpływ ma środowisko,  
w którym żyjemy. Niezbywalne prawo 
wolności wyboru, które ma każdy z nas, 
w dużej mierze ogranicza nasze otoczenie. 
Postawy życiowe, potrzeby, poglądy i cele 
jakie sobie wyznaczamy, są wypadkową  
z jednej strony naszej wolności wyboru,  
a z drugiej oddziaływania otaczającej nas 
rzeczywistości i ludzi, którzy są dla nas 
autorytetami.

Z perspektywy czasu doceniam stara-
nia moich rodziców, aby „lokować” mnie  
w dobrym towarzystwie. Kierując się intu-
icją i ja robiłem to samo, wychowując 
swoich synów. Dzisiaj, kiedy są już dorośli  
i mają swoje dzieci, wiem, że to było bardzo 
ważne i dobre zarówno dla mnie, jak i dla 
nich. Potrzebujemy praw, wartości i wzor-
ców do naśladowania, które uznajemy za 
własne i dobre, choć na ich kształt mamy 
niewielki wpływ, gdyż są wyznaczane przez 
społeczności, w których żyjemy. Warto 

jednak pamiętać, że nasza wolność wyboru 
jest bezgraniczna, a jej skutki wyznaczyły 
miejsce, w którym jesteśmy dzisiaj. Żyjemy 
w czasach walki o każdego z nas. O nasze 
głosy, nasze konta (zarówno bankowe, jak  
i w mediach społecznościowych), o nasz 
czas. Warto zadbać o siebie, rozejrzeć się 
wokół i każdego dnia podejmować walkę 
o swoją wolność wyboru. Nigdy nie jest za 
późno, co potwierdzają jakże mądre słowa, 
że „kropla drąży skałę”, a „kto z kim prze-
staje, takim się staje”.

Zachęcam do rozważenia słów Św. Jana 
Pawła II – „Wczoraj do ciebie nie należy. 
Jutro niepewne… Tylko dziś jest twoje”.

Gumek

Moim  
zdaniem





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: 48 385 74 00 
wewn. 145: 665 666 479; 697 666 479 
●Administracja Jedn. M: 48 389 67 84
kom. 665 666 429
●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




