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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 

TELEFONY ALARMOWE 
 
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 
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 
 

 
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. 
W przypadkach awaryjnych osobom zarejestrowanym na 
forum będą rozsyłane maile z istotnymi informacjami o 
awarii. 

 

 

SPOTKANIE W SPRAWIE PRZYSZŁOŚCI  
ŻOLIBORZA POŁUDNIOWEGO 

 
Zapraszamy wszystkich mieszkańców oraz miłośników 
naszej dzielnicy na spotkanie z Zastępcą Burmistrza 
Urzędu Dzielnicy Żoliborz Witoldem Sielewiczem (Projekt 
Żoliborz)  na spotkanie w sprawie przyszłości Żoliborza 
Południowego. 
 
W programie: 

• Przebudowa ulicy Rydygiera, 
• Plan zagospodarowania naszej okolicy, w tym pl. 

Grunwaldzki oraz al. Wojska Polskiego, 
• Komunikacja miejska na Żoliborzu Południowym, 
• Rowery publiczne Veturilo na Żoliborzu. 

 
Kiedy: 
11 lutego 2013, godz. 18:30 
 
Gdzie: 
ul. Rydygiera 15, Hall Główny 

INWESTYCJE 
Ø Dzięki interwencji Zarządu WM oraz podpisanej przez 

Państwa petycji Urząd Dzielnicy Żoliborz w listopadzie 
2012 zgodnie z zadeklarowaną obietnicą utworzył 
przejście dla pieszych oraz poprawił chodnik u zbiegu 
ulic Rydygiera i Burakowskiej. 

Ø Została przeprowadzona pierwsza część przebudowy 
patio, dodaliśmy zabawki dla małych dzieci, 
przeniesiona została piaskownica w związku z 
planowanymi strefami dla starszych dzieci i dla 
dorosłych. Inwestycja będzie kontynuowana w 2013 
roku. 

Ø Kończymy inwestycję związaną z przebudową 
systemu zabezpieczeń na naszym osiedlu. 

Ø Ze względu na fakt, że wykonanie stacji uzdatniania 
wody znacząco przekroczyłoby koszty wstępnie 
zaplanowane w budżecie na rok 2012, zostaliśmy 
zmuszeni na przełożenie tej inwestycji. O jej 
kontynuowaniu będziemy decydować podczas 
nadchodzącego zebrania rocznego WM. 

Ø Ze względu na liczne problemy z dotychczasowym 
dostawcą usługi łączności awaryjnej w windach, 
zmieniliśmy firmę na Supermedia oraz zakupiliśmy 
urządzenia podtrzymujące napięcie w razie awarii. 

Ø Testowo zostały zamontowane nowe samozamykacze 
w hallu głównym oraz w garażu. Jeśli spełnią nasze 
oczekiwania, to zostaną również zainstalowane na 
wszystkich drzwiach w ciągach komunikacyjnych. 

WYDARZENIA 
W dniu 6 grudnia odbyło się spotkanie choinkowe dla 
dzieci. Święty Mikołaj obdarowywał nasze pociechy 
słodyczami, a ręcznie przygotowane ozdoby zawisły na 
drzewkach. Wszystkim gorąco dziękujemy za miło, 
wspólnie spędzone chwile. 
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SPRAWY BIEŻĄCE 
Ø W IV kwartale odbyły się przeglądy wentylacji, PPOŻ 

wraz z instalacją systemu Gazex, budowlany,  
oczyszczono także separatory związków 
ropopochodnych oraz studzienkę ścieków. 

Ø Deweloper firma Robyg usuwa pęknięcia na klatkach 
schodowych i ciągach komunikacyjnych. Prace te nie 
zostały jeszcze zakończone i są na bieżąco 
monitorowane przez Administratora. 

Ø Na zlecenie Zarządu została przeprowadzona 
ekspertyza drgań wywoływanych przejeżdżającymi 
podjazdami w garażu -1,  przenoszonych na 
mieszkania znajdujące się nad nim. Normy zostały 
przekroczone, co też zostało zgłoszone oficjalnie 
deweloperowi.  

Ø Deweloper firma Robyg odmówił nam przekazania 
pełnej dokumentacji budynku twierdząc, że takową 
przekazał wraz z budynkiem poprzedniemu Zarządcy 
naszego budynku  firmie At Home. Ta jednak tego 
faktu nie potwierdza iutrzymuje, że wszystkie 
posiadane dokumenty zdała wraz z zakończeniem ze 
Wspólnotą współpracy. Zgodnie ze stanem 
faktycznym braki są liczne i istotne. W celu 
wyjaśnienia tej kuriozalnej sytuacji podjęliśmy 
rozmowy z zarządem Robyg S.A. Mamy nadzieję, że 
przy dobrej woli obu stron, w końcu uda nam się 
odzyskać dokumentację techniczną naszej 
nieruchomości, co znacznie ułatwi administrowanie i 
konserwację wszelkich instalacji technicznych. 

Ø Nawiązaliśmy kontakt z sąsiednimi osiedlami w/s 
przygotowania nowego projektu ruchu oraz pokrycia 
części kosztów utrzymania drogi dojazdowej. 

Ø Zwróciliśmy się oficjalnie do Straży Miejskiej w 
sprawie odmowy dokonywania interwencji na naszej 
ulicy. Dowiedzieliśmy się, że zgodnie z ich 
interpretacją przepisów będą interweniować na 
skrzyżowaniu z drogą dojazdową tylko wtedy, gdy 
auta będą blokowały wjazd. Pojazdy stojące 
bezpośrednio przy skrzyżowaniu według SM są 
zaparkowane prawidłowo. 

Ø prosimy o nie wciskanie bez potrzeby przycisku "stop" 
w platformach dla niepełnosprawnych, wciśnięty 
przycisk może zostać odblokowany dopiero po 
przyjeździe konserwatora. Blokuje więc całe 
urządzenie i uniemozliwa korzystanie z niego przez 
osoby potrzebujące. 

Ø Wobec zbliżającego się końca rękojmi na wady w 
budynku  prosimy o pilne zgłaszanie do Robyg S. A. 
zauważonych usterek w Państwalokalach 

Ø Prosimy o zgłaszanie do Robyg S.A. usterek 
związanych z obróbką blacharską balkonów - nie 
wiadomo, czy sąd uzna je za część wspólną, czyli 
konstrukcję balkonu, czy też za usterkę lokalową. 
Istnieją różne interpretacje w tym temacie i lepiej się 
zabezpieczyć. 

Ø Dokonano zgodnie z uchwałą 2/2012 rozliczenia 
finansów Wspólnoty za okres 01.07.2010 – 
31.12.2011. W rozliczeniu uwzględniono błędnie 
wykonane naliczenia za ww. okres na kwotę 
przekraczającą 150.000 zł, które należne były 
Wspólnocie. W dalszych krokach Zarząd w imieniu 
Wspólnoty  będzie dążył do jak najszybszej egzekucji 
należności.. 

Ø Zgodnie z uchwałą 7/2012 zostały przedstawione 
Państwu naliczenia na fundusz celowy, związany ze 
sprawą sądową przeciwko deweloperowi. Wspólnota 
planuje zbieranie środków na fundusz celowy w 12 

ratach. Pierwsze trzy raty będą zbierane od stycznia 
do marca 2013 r., a kolejne środki będą zbierane na 
miarę potrzeb. O zmianie wysokości naliczeń będą 
Państwo informowani na bieżąco przez firmę 
administrującą. 
 
 

SPRAWA SĄDOWA PRZECIWKO DEWELOPEROWI I CESJE 
ROSZCZEŃ 

Szanowni Państwo w lutym 2013 roku kończy się okres 
rękojmi na nasz budynek. 
Jeśli nie zdążymy do tego czasu zebrać cesji sądowych  
i złożyć pozwu, nie zatrzymamy biegu rękojmi, która 
automatycznie wygaśnie.  
Działając na podstawie uchwały Wspólnoty Mieszkaniowej 
„Rydygiera 15” nr 6/2011 w sprawie: wystąpienia na 
drogę sądową przeciwko deweloperowi Robyg City 
Apartments Sp. z o.o. 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 Sp.  
z o.o., zwracamy się do Państwa z prośbą o 
udzielenie cesji roszczeń, przysługujących członkom 
Wspólnoty, w stosunku do Robyg City Apartments  
Sp. z o.o. z tytułu wad fizycznych nieruchomości 
wspólnej. 
Prosimy o wypełnienie cesji zgodnie z załączoną instrukcją 
i oddanie dokumentów do skrzynki pocztowej z napisem 
Administracja.  Cesje możemy również przesłać na 
wskazany adres e-mail. Wzór cesji znajdą Państwo  
w  
e-kartotece lub u Administratora. 
 

WYBÓR KANCELARII DO SPRAWY SĄDOWEJ 
Uprzejmie informujemy, że Zarząd WM po szczegółowej 
analizie, zestawieniu ofert oraz po przeprowadzonych 
rozmowach z wybranymi Kancelariami podjął decyzję o 
wyborze mec. Piotra Ciszewskiego. Podpisaliśmy stosowną 
umowę na obsługę prawną w sporze przeciwko 
deweloperowi. 
 

„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: 
Ø W pomieszczeniu śmietnika stoją dodatkowe 

kontenery (ŻÓŁTE) na odpady segregowane  na 
papier, szkło i plastik. Koszt opróżnienia jednego 
kontenera żółtego jest prawie dwukrotnie niższy niż 
kontenera zielonego (na odpady bytowe). Koszt 
wywozu pojemnika odpadów bytowych to – 24,84 zł a 
segregowanych – 16,20 zł.  
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Ø W pomieszczeniu śmietnika znajduje się pojemnik 
firmy Reba na zużyte baterie. 

Ø W pomieszczeniu śmietnika znajduje się również 
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. 


