
Administracja Domów 
Mieszkalnych nr 1

ul. Kościuszki 17
44-200 Rybnik
tel. +48 32 424 38 81

Administracja Domów 
Mieszkalnych nr 2

ul. Patriotów 32
44-253 Rybnik-Boguszowice
tel. + 48 32 422 02 21

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

Zakład Gospodarki 
Mieszkaniowej w Rybniku  

ul. Kościuszki 17 
44-200 Rybnik

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

Godziny pracy
poniedziałek - środa: 7.00 - 15.00 
czwartek: 7.00 - 17.00 
piątek: 7.00 - 13.00
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Mieszkaj, żyj… 
naprawdę!
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MODERNIZACJA 
WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ
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Jeśli wymieniasz okna i drzwi w lokalu 
komunalnym, możesz ubiegać się o zwrot 
poniesionych kosztów w ZGM w Rybniku!

Zanim przystąpisz do robót, uzyskaj pisemną zgodę ZGM. Zakończenie robót zgłoś we 
właściwej Administracji ZGM i złóż pisemną prośbę o zwrot poniesionych kosztów. Do pisma 
dołącz:

oryginał faktury za dokonaną wymianę stolarki okiennej i drzwiowej,

kserokopię protokołu odbioru stolarki okiennej i drzwiowej z właściwej Administracji ZGM,

kserokopię zgody na wymianę stolarski okiennej i drzwiowej wydaną przez ZGM.

ZGM dokonuje zwrotu kosztów wymiany stolarki okiennej i drzwiowej w kolejnym miesiącu, 
licząc od daty złożenia prośby o zwrot kosztów. 

Szczegółowych informacji udziela:
Administracja Domów Mieszkalnych nr 1:  tel. +48 32 424 38 81
Administracja Domów Mieszkalnych nr 2:  tel. +48 32 422 02 21

Remonty i modernizacje w lokalach ZGM 
zwiększają komfort użytkowania, 
ale i przynoszą oszczędności.

Wszelkie modernizacje w lokalach zarządzanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej 
w Rybniku wymagają pisemnej zgody ZGM, a roboty powinny być przeprowadzane przez 
osoby lub firmy posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. 

Przed przystąpieniem do robót najemca powinien także zadbać o dokonanie zgłoszeń 
i uzyskanie pozwoleń, wymaganych przepisami prawa.

Należy pamiętać, aby roboty nie były uciążliwe dla pozostałych 
lokatorów. We własnym zakresie i na własny koszt trzeba 
usunąć gruz i inne odpady powstałe podczas prac, a także 
uporządkować wspólną przestrzeń mieszkalną w przypadku jej 
zanieczyszczenia wskutek prowadzonych robót.


