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Mieszkaj, żyj…
naprawdę!
Zakład Gospodarki
Mieszkaniowej w Rybniku
Administracja Domów
Mieszkalnych nr 1

Administracja Domów
Mieszkalnych nr 2
ul. Patriotów 32
44-253 Rybnik-Boguszowice
tel. + 48 32 422 02 21

Sekretariat
tel. +48 32 439 20 00
Centrala
tel. +48 32 422 60 36
tel. +48 32 429 48 60
fax +48 32 429 48 89 lub wew. 89
zgm@zgm.rybnik.pl
www.zgm.rybnik.pl

Telefon alarmowy
w sytuacjach zagrożenia życia, zdrowia
lub mienia
32 755 88 11
czynny w godzinach 15.00 – 7.00,
w dni wolne od pracy

Godziny pracy
poniedziałek - środa: 7.00 - 15.00
czwartek: 7.00 - 17.00
piątek: 7.00 - 13.00
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ul. Kościuszki 17
44-200 Rybnik
tel. +48 32 424 38 81

ul. Kościuszki 17
44-200 Rybnik

MIESZKAJ
MIESZKANIA SOCJALNE
ZASADY PRZYZNAWANIA

Chcemy, aby każdy, kto nie jest w stanie sam
zaspokoić swoich potrzeb mieszkaniowych,
znalazł swoje mieszkanie – nawet jeśli
znajduje się w trudnej sytuacji życiowej czy
finansowej! Rozwiązaniem są mieszkania
socjalne.

Dodatkowo musi być spełnione kryterium dochodowe – średni dochód
miesięczny na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie 6 miesięcy
poprzedzających datę złożenia wniosku nie może przekroczyć 80% najniższej
emerytury w gospodarstwie jednoosobowym i 60% najniższej emerytury w gospodarstwie
wieloosobowym.

Zarządzamy zasobami komunalnymi miasta
Rybnik, w skład których wchodzą mieszkania
komunalne i socjalne oraz lokale użytkowe.
Nawet, gdy Twoja sytuacja życiowa jest trudna, staramy się zapewnić, jak najbardziej godziwe
warunki mieszkaniowe, abyś mógł przezwyciężyć trudności i znaleźć swoją drogę w życiu.
W mieszkaniach socjalnych zapewniamy minimum 5 m2 powierzchni dla jednej osoby lub
10 m2 dla osób samotnych. Mieszkania mają zapewniony dostęp do wody i toalety, sprawną
instalację elektryczną, urządzenia grzewcze i urządzenia do gotowania posiłków.

Kto może ubiegać się o mieszkanie socjalne?

Mieszkanie socjalne z zasobów komunalnych miasta Rybnik może być przyznane osobom
uprawnionym do lokalu socjalnego na podstawie wyroku sądowego oraz mieszkańcom
Rybnika, którzy znaleźli się w niedostatku.

Jesteśmy zarządcą ponad 200 budynków, w których mieszkańcy Rybnika znaleźli swój dom
lub prowadzą swoje firmy.
To mieszkania komunalne i socjalne, a także lokale użytkowe. Ich najemcom chcemy
zagwarantować nie tylko „dach nad głową", ale też miejsce do życia, w którym poczują się
„jak u siebie"!

Szczegółowych informacji udziela:
Dział Lokalowy – tel. +48 32 429 48 70

