
 
KOMUNIKAT 

 

ZMIANA LOKALIZACJI SIEDZIB ADMINISTRACJI I SŁUŻB TECHNICZNYCH  
Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. 

 
Szanowni Państwo 
 

Uprzejmie informujemy, że od 01 lutego 2022 roku nastąpi zmiana lokalizacji siedzib Administracji oraz Służb Technicznych Spółki. Stąd też poniżej 
przestawiamy Państwu kilka istotnych informacji w tej sprawie. 
 

Od 01 lutego 2022 roku dla Mieszkańców Miasta i Klientów Spółki będziemy dostępni: 
 

 dla wszystkich Właścicieli lokali we Wspólnotach Mieszkaniowych - w Administracji Wspólnot Mieszkaniowych  
przy ul. Niemcewicza 15 w Słupsku - tel. sekretariat (59) 84 87 655 
 

(Administratorzy, którzy dotychczas pracowali w siedzibie Administracji przy ul. Prusa 6  – od 01 lutego 2022 roku będą do Państwa dyspozycji  
w Administracji przy ul. Niemcewicza 15, gdzie obsługiwane będą jedynie wspólnoty mieszkaniowe) 

 

 dla wszystkich Mieszkańców lokali komunalnych - w siedzibie Administracji Zasobów Gminy 
przy Pl. Zwycięstwa 4 w Słupsku - tel. sekretariat (59) 84 87 671 
 

(Administratorzy komunalni, którzy dotychczas pracowali w siedzibie Administracji przy ul. Prusa i Niemcewicza – od 01 lutego 2022 roku będą 
 do Państwa dyspozycji w Administracji przy ul. Pl. Zwycięstwa 4, gdzie obsługiwani będą wszyscy mieszkańcy lokali komunalnych) 

 wszystkie Służby Techniczne (zarówno dla wspólnot mieszkaniowych jak i lokali komunalnych) będą do Państwa 
dyspozycji w siedzibie Działu Inwestycyjno–Technicznego przy ul. Prusa 6 w Słupsku -  tel.: sekretariat (59) 84 87 590 
 

(W Dziale Inwestycyjno–Technicznym będą Państwo mogli m.in. otrzymać informacje dotyczące awarii, remontów, inwestycji, przeglądów itp.) 
 

 siedziba Biura Obsługi Mieszkańców pozostaje w dotychczasowej lokalizacji przy  Pl. Zwycięstwa 4 w Słupsku 
 

 siedziba Biura Zamiany Mieszkań oraz Referatu Mieszkaniowego (od 01 lutego 2022 roku nazywanych łącznie Biurem Spraw Lokalowych) - 
pozostaje w dotychczasowej lokalizacji przy Pl. Zwycięstwa 4 w Słupsku 

 

W dniach 26 – 28 stycznia 2022 roku planujemy fizyczne przeprowadzenie zmiany lokalizacji. Z uwagi na niedogodności jakie mogą powstać na 
dotychczasowych Administracjach w związku z przeprowadzką – w tych dniach do Państwa dyspozycji będziemy w siedzibie Biura Obsługi 
Mieszkańców przy Pl. Zwycięstwa 4.        

Liczymy na Państwa zrozumienie i wyrozumiałość 
za co z góry dziękujemy 

 

Zarząd PGM Sp. z o.o. 


