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Naszą nieruchomością opiekuje się zespół składający się 
z: 

Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej 
Judyta Guzikow 
Michał Grabczyk 
Adrian Kurowski 
Łukasz Olszewski 
Stanisław Piechowicz 
e-mail: zarzad@rydygiera15.pl 
 
Firma administrująca 
PITERSON Sp. z o.o. 
Filtrowa 68 
02-057 Warszawa 
e-mail: biuro@piterson.pl 
 
Księgowość 
Marta Bromka 
tel: +48 518 803 687 
e-mail: ksiegowosc@rydygiera15.pl 
 
Administrator 
Damian Ruciński 
tel: +48 600 121 867 
e-mail: administrator@rydygiera15.pl 
 
 

DYŻUR ADMINISTRATORA BUDYNKU 
(W POMIESZCZENIU, W KLATCE H POZIOM -1) 

 Poniedziałek 1800 – 1900 

FORUM MIESZKAŃCÓW 

Zapraszamy do aktywnego udziału w życiu naszej 
Wspólnoty poprzez dyskusję na forum internetowym 

www.rydygiera.pl/forum. Dzięki tej formie wymiany 
informacji na bieżąco możemy poznawać Państwa opinie i 
potrzeby w wielu istotnych sprawach. 
 

 KONTAKT Z FIRMĄ ADMINISTRUJĄCĄ 

W celu szybszego kontaktu z firmą administrującą  
w holu głównym przy skrzynkach pocztowych znajduje się 
skrzynka z napisem „Administracja”. Poczta ta jest 
odbierana podczas każdej wizyty administratora w 
budynku. Jeżeli mają Państwo do przekazania jakieś 
pismo, uprzejmie prosimy o skorzystanie z tej formy 
kontaktu. 

W sprawach codziennych zachęcamy Państwa do mailowej 
formy kontaktu na adres: 

 

administrator@rydygiera15.pl 

 

Jednak w sprawach pilnych, wymagających 
natychmiastowej interwencji administratora, prosimy  
o kontakt telefoniczny - będziemy wtedy mieli możliwość 
szybszej reakcji (np. w razie awarii). 

telefon: +48 600 121 867 

 

BIEŻĄCE DZIAŁANIA WSPÓLNOTY 

W pierwszym kwartale 2012 roku udało nam się 
zrealizować następujące sprawy: 

1. Zakończyliśmy głosowanie i przyjęliśmy uchwały w 
sprawie: 

1. Przyjęcia sprawozdania finansowego za 2011 
rok. 

2. Ustalenia zasad rozliczenia kosztów utrzymania 
nieruchomości wspólnej oraz opłat na fundusz 
remontowy, za okres 01.07.2010 do 
31.12.2011. 

3.  Udzielenia Zarządowi Wspólnoty absolutorium 
za 2011 rok. 

4. Przyjęcia planu gospodarczego na 2012 rok i 
ustalenia wysokości zaliczek. 

5. Przyjęcia planu wydatków z funduszu 
remontowo-celowego na 2012 rok i ustalenia 
wysokości zaliczek. 

 
Nadal głosujemy nad uchwałami w 
sprawie(najświeższe wyniki głosowania, na dzień 
wydruku): 

1. Nieudzielenia poprzedniemu zarządcy – firmie 
AtHome absolutorium za 2011 rok. 
Za uchwałą głosowało 48,40 % Właścicieli, 
przeciw 4,10 % i 9,74 % wstrzymało się od 
głosu. 

2. Ustalenia wysokości funduszu celowego (na 
planowaną sprawę sądową) przeciwko 
deweloperowi. 
Za uchwałą głosowało 46,55 % Właścicieli, 
przeciw 8,75 % i 6,93 % wstrzymało się od 
głosu. 

3. Trybu i zasad udostępniania niektórych 
elementów nieruchomości wspólnej. 
Za uchwałą głosowało 50,12 % Właścicieli, 
przeciw 5,05 % i 7,07 % wstrzymało się od 
głosu. 
 

Uchwały przedstawione na zebraniu wymagają Państwa 
akceptacji, dlatego bardzo prosimy o oddawanie głosów 
na kartach, które zostały Państwu przesłane drogą 
mailową oraz wrzucone do skrzynek na terenie 
nieruchomości. Teksty przegłosowanych uchwał są 
dostępne w e-kartotece (http://www.e-kartoteka.pl). 
1. Prowadzimy działania zmierzające do uregulowania 

spraw związanych z użytkowaniem reklamy świetlnej 
Robyg na dachu budynku, a także samowolą 
budowlaną firmy Robyg w garażu. 

2. Zamontowaliśmy 120 wieszaków na rowery w halach 
garażowych. 

3. Wykonaliśmy obowiązkowy przegląd budowlany. 
4. Wykonaliśmy obowiązkowy przegląd wentylacji.  
5. Systematycznie zbieramy i zgłaszamy usterki w części 

wspólnej nieruchomości, do dewelopera – Robyg City 
Apartments, z wnioskiem o ich niezwłoczne usunięcie 
oraz odbieramy już usunięte usterki.  

6. Wymieniliśmy firmę konserwacyjną świadczącą 
kompleksowe usługi na sześć firm odpowiedzialnych 
za konserwację poszczególnych branż. 

     OCHRONA: 601 692 574       SIGMA Agencja Ochrony 
      UTRZYMANIE CZYSTOŚCI: 601 261 887 firma 
JOART 
      HYDRAULIK: 601 736 785 firma INS-VET 
      KONSERWACJA WIND: 728 141 458 firma IG-LIFT 
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      ELEKTRYK: 602 559 188 lub 513 086 511 firma 
ELTREKO 

KONSERWATOR: 602 559 188 lub 513 086 511   
firma ELTREKO 
KONSERWACJA DOMOFONÓW: 660 663 363       
firma FROG SOLUTIONS 
KONSERWACJA BRAM: 602 666 121      firma 
PHU A. Kędziorek 

 
7. Zadbaliśmy o zieleń na patio. Odbyło się dosadzanie 

roślin i dosiewanie trawy. 
8. Zamontowano gniazdka elektryczne w garażu. Już 

zostały użyte przy codziennym czyszczeniu hal. 
Przede wszystkim zdały egzamin podczas montażu 
haków na rowery. Dzięki nim ekipy pracujące na 
budynku mogą bezpieczniej dla osób postronnych 
korzystać z energii elektrycznej. 

9. Zakończyła się instalacja okablowania i urządzeń 
dostawcy mediów (TV, internet, telefon), firmy 
Multimedia. 

10. Przeprowadziliśmy badanie jakości stali 
nierdzewnej balustrad. 

11. Zamontowane zostały znaki drogowe zgodne z 
planem organizacji ruchu przygotowanym dla naszej 
nieruchomości. 

 
 

  

 

 

PLANUJEMY WYKONAĆ W NAJBLIŻSZYM CZASIE: 

� Dokończyć diagnozę przyczyn powstawania 
nieprzyjemnych zapachów w mieszkaniach oraz 
częściach wspólnych nieruchomości. 

� Zebrać projekty przebudowy terenu patio i placu 
zabaw. Chcemy powiększyć ilość dostępnych zabawek 
i dodać miejsca wypoczynku dla rodziców. Do tej pory 
wykonane zostały nasadzenia zieleni, zwłaszcza po 
zmarznięciu w zimie.  

� Rozpocząć prace doposażenia w szlabany wjazdów do 
garaży, aby mógł przejeżdżać tylko jeden samochód. 
Inwestycja ta, planowana w funduszu remontowo-
modernizacyjnym na ten rok, powinna przyczynić się 
do poprawy bezpieczeństwa samochodów w garażu.  

� Zebrać i rozpatrzeć oferty na instalację stacji 
uzdatniania wody w budynku. 

� Zakończyć sprawę mycia szyb elewacyjnych. We 
wrześniu zabezpieczyć drewniane części elewacji. 

� Na spotkaniu z burmistrzem Żoliborza przedstawić 
pogląd Wspólnoty na plany przebudowy ulicy 
Rydygiera. 

� Na bieżąco monitować usuwania usterek oraz 
kontynuować przygotowania do sprawy sądowej 
przeciwko deweloperowi. 

 

 SPRAWA SĄDOWA PRZECIWKO DEWELOPEROWI 

Do Państwa skrzynek trafiły dokumenty cesji sądowych. 

Działając na podstawie uchwały Wspólnoty Mieszkaniowej 
„Rydygiera 15” nr 6/2011 w sprawie: wystąpienia na 
drogę sądową przeciwko deweloperowi Robyg City 

Apartments z tytułu wad w nieruchomości wspólnej oraz 
pokrycia kosztów usunięcia tych wad oraz uchwały 7/1012 
w sprawie: ustalenia wysokości funduszu celowego 
dotyczącego wystąpienia na drogę sądową przeciwko 
deweloperowi Robyg City Apartments, zwracamy się do 
Państwa z prośbą o udzielenie cesji roszczeń, 
przysługujących członkom Wspólnoty w stosunku do 
Robyg City Apartments z tytułu wad fizycznych 
nieruchomości wspólnej. 

Prosimy o wypełnienie cesji zgodnie z załączoną instrukcją 
i oddanie dokumentów do skrzynki pocztowej z napisem 
Administracja. 

 

 

 

OKLEINY NA BALKONY 

Szanowni Państwo, uzyskaliśmy zgodę architekta na 
zastosowanie folii samoprzylepnej do oklejania 
przezroczystych szyb balkonowych. Folia ma być biała 
imitująca piaskowane szkło. 
Lista firm, które przedstawiły swoje usługi Wspólnocie: 
Firma OKEL sprzedaje folię w cenie 43,05 zł za m2, 
montaż kosztuje 40 zł za m2 
Firma Deco Line oferuje folię za 70 zł m2 wraz z 
montażem 
Firma Folkos 90 zł wraz z montażem. 
 
 

Informujemy również, że we wrześniu przeprowadzone 
zostaną prace konserwacyjne drewnianych listew pod 
balkonami wyposażonymi w drewniane podłogi. Listwy te 
wymagają okresowego olejowania w celu zabezpieczenia 
przed oddziaływaniem środowiska. Koszt prac to 150 zł 
plus 8 % podatku VAT. Prosimy o zgłaszanie w 
administracji zamówień na usługę renowacji. Istnieje 
możliwość indywidualnego zamówienia dodatkowej pracy 
zabezpieczania również powierzchni balkonu. 

 

WÓZKOWNIE 

Szanowni Państwo, w naszej Wspólnocie mieszkają młodzi 
ludzie z małymi dziećmi. Pomóżmy sobie wzajemnie i nie 
zastawiajmy rowerami pomieszczeń wózkowni w klatkach 
C i D przeznaczonych na wózki. 

Uprzejmie prosimy o korzystanie z haków na rowery w 
halach garażowych oraz z dostosowanej do 
przechowywania rowerów wózkowni w klatce B 
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„PSIE SPRAWY WARSZAWY

W hallu głównym oraz przy furtce na patio 
znajdują się specjalne papierowe torebki na 
„psie sprawy”. Zachęcamy Państwa do 
korzystania z torebek. 

Prosimy również o niewyprowadzanie psów 
na trawniki Wspólnoty. 

 

CHROŃMY ŚRODOWISKO NATURALNE

Uprzejmie przypominamy, iż: 

� W pomieszczeniu śmietnika stoją dodatkowe 
kontenery (ŻÓŁTE) na odpady segregowane
papier, szkło i plastik. Koszt opróżnienia jednego 
kontenera żółtego jest prawie dwukrotnie niższy niż 
kontenera zielonego (na odpady bytowe
wywozu pojemnika odpadów bytowych to 
segregowanych – 16,20 zł.  

� Przy pomieszczeniu ochrony znajduje się pojemnik 
firmy Reba na zużyte baterie. 

� W pomieszczeniu śmietnika znajduje się specjalny 
pojemnik firmy Elektro Eko na zużyte świetlówki.

  
W związku z powyższym zachęcamy Państwa do 
segregacji odpadów. Ponadto w pomieszczeniu śmietnika 
znajduje się kosz na stare pieczywo. 
W wózkowni przy klatce D znajduje się kosz na dziecięce 
zabawki. Zachęcamy do oddawania zabawek, z których 
wyrosły lub nie interesują się Państwa Pociechy. W zamian 
można zaopiekować się  zostawionymi przez Pociechy 
Sąsiadów. 

 

 

 

MAM POMYSŁ I SIĘ NIM PODZIELĘ

 

Zachęcamy mieszkańców do zgłaszania firmie 
zarządzającej wszelkich uwag, propozycji i pomysłów 
dotyczących Osiedla. 

Zgłoszenia prosimy wrzucać do skrzynki kontaktowej lub 
dostarczyć bezpośrednio, w przypadku wysyłki mailowej 
proszę to zrobić na adres e-mail: 

administrator@rydygiera15.pl

 

 

Z sąsiedzkim pozdrowieniem

Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej „Rydygiera 15”

PITERSON sp. z o.o. 
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TURALNE 

W pomieszczeniu śmietnika stoją dodatkowe 
kontenery (ŻÓŁTE) na odpady segregowane  na 
papier, szkło i plastik. Koszt opróżnienia jednego 

żółtego jest prawie dwukrotnie niższy niż 
kontenera zielonego (na odpady bytowe). Koszt 

odpadów bytowych to – 24,84 zł a 

ochrony znajduje się pojemnik 

W pomieszczeniu śmietnika znajduje się specjalny 
pojemnik firmy Elektro Eko na zużyte świetlówki. 

szym zachęcamy Państwa do 
segregacji odpadów. Ponadto w pomieszczeniu śmietnika 

W wózkowni przy klatce D znajduje się kosz na dziecięce 
zabawki. Zachęcamy do oddawania zabawek, z których 

Państwa Pociechy. W zamian 
można zaopiekować się  zostawionymi przez Pociechy 

PODZIELĘ! 

Zachęcamy mieszkańców do zgłaszania firmie 
zarządzającej wszelkich uwag, propozycji i pomysłów 

prosimy wrzucać do skrzynki kontaktowej lub 
dostarczyć bezpośrednio, w przypadku wysyłki mailowej 

administrator@rydygiera15.pl 

Z sąsiedzkim pozdrowieniem 

Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej „Rydygiera 15” 
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