
INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA INTERNETOWEGO 
PORTALU MIESZKAŃCÓW

ZAKŁADU GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ
W PIEKARACH ŚLĄSKICH



Internetowy Portal Mieszka ńców  to projekt współfinansowany przez Uni ę Europejsk ą
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach  Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013



I. Logowanie do portalu

Aby zalogować się do Portalu Mieszkańców i mieć wgląd do swojego 

indywidualnego profilu, należy kolejno:

1. Wpisać indywidualną nazwę użytkownika.

2. Wpisać indywidualne hasło. 

3. Zatwierdzić wpisy klikając w przycisk Zaloguj.



II. Odzyskiwanie hasła

Jeśli zapomnimy swojego hasła, które umożliwia nam logowanie do Portalu 

Mieszkańców, wówczas:

1. W oknie logowania klikamy opcję zapomniałeś hasła.



II. Odzyskiwanie hasła c.d.

Pojawi się okno do wpisania adresu e-mail. Jeżeli podaliśmy w Portalu swój adres

e-mailowy wtedy:

1. Uzupełniamy okienko podanym wcześniej adresem e-mailowym,

2. Klikamy opcję wyślij hasło. Na podany przez nas adres mailowy zostanie

wysłane tymczasowe hasło, które umożliwi nam zalogowanie do Portalu.

3. Jeśli nie podaliśmy adresu poczty elektronicznej, prosimy o kontakt, nowe

hasło zostanie Państwu ponownie dostarczone do rąk własnych.



III. Strona Główna

Po zalogowaniu się do Portalu Mieszkańców nastąpi przekierowanie na STRONĘ 
GŁÓWNĄ profilu.

1. Po lewej stronie okna znajdziemy listę dostępnych opcji.

2. Wybierając okienko Kontakt otrzymamy informację o godzinach przyjęć Dyrektora

ZGM, Biur Obsługi Mieszkańców oraz Kasy, a także przydatne numery telefonów.

3. W każdej chwili możemy zakończyć pracę z Portalem Mieszkańców wybierając

opcję Wyloguj.



IV. Dane Firmy

1. Aby odszukać adres i inne ważne dane dotyczące ZGM, wybieramy po lewej

stronie okna opcję Dane ogólne, gdzie znajdziemy dane kontaktowe Zakładu,

NIP, REGON oraz nr konta bankowego.



V. Dane adresowe

1. Po lewej stronie ekranu klikając opcję Dane adresowe, wyświetli

się okienko z danymi adresowymi lokalu (imię i nazwisko najemcy

lub najemców, ulica, nr domu, kod i miasto).

2. Dzięki kliknięciu opcji Kontakt zobaczymy dodatkowe informację o

naszym nr telefonu, nr fax oraz adresie e-mail.



VI. Dane umów

1. Po lewej stronie ekranu klikając opcję Dane umów,  wyświetli się okno z

adresem naszego lokalu oraz najważniejsze parametry umowy (indeks,

zleceniodawca, zleceniobiorca).,

2. Dodatkowo po wybraniu opcji Miary, wyświetli się informacja o powierzchni

lokalu oraz liczbie osób, które go zamieszkują, a także o liczbie m3 zaliczki za

dostawę zimnej wody i odprowadzenie ścieków.



VII. Twój administrator

1. Po lewej stronie ekranu klikając opcję Twój administrator, wyświetli się okno

z imieniem, nazwiskiem oraz adresem i nr tel. osoby, która odpowiada za

sprawy techniczne budynku, w którym znajduje się nasze mieszkanie. 

Innymi słowy, jest to opiekun naszego mieszkania pracujący w ZGM..



VIII. Zadaj pytanie

1. Klikając w pole  Zadaj pytanie mogą Państwo skorzystać z formularza 

mailowego, dzięki któremu możliwe będzie zadanie pytania, które zostanie 

skierowane do odpowiednich pracowników ZGM.



VIII. Zadaj pytanie c.d.

1. Uzupełnienie pola Temat pozwoli skierować maila do odpowiedniego 

pracownika ZGM, co ograniczy czas odpowiedzi na zadanie pytanie, które 

powinno pojawić się w polu Treść zapytania. Gdy zakończymy redagowanie 

naszego zapytania uzupełniamy pozostałe pola i klikamy pole Wyślij zapytanie. 



VIII. Zmiana hasła

Portal mieszkańców pozwala również zmieniać nasze hasło, które umożliwia nam 

logowanie. 

Aby je zmienić, należy:

1. Wybrać po lewej stronie ekranu opcję Zmiana hasła.

2. Wpisać stare hasło.

3. Wpisać nowe hasło.

4. Powtórzyć nowe hasło.

5. Wpisać swój adres e-mail (niezbędny przy odzyskiwaniu hasła).

6. Zatwierdzić wpisy klikając w przycisk Zapisz zmiany.

Od tego momentu przy każdym logowaniu się do Portalu Mieszkańców możemy już 

używać tylko i wyłącznie nowego hasła!!!

.



IX. Aktualności

1. Po wybraniu po lewej stornie okna opcji Aktualności możemy uzyskać

najważniejsze informacje, które dotyczą mieszkańców, wiadomości o

aktualnych działaniach ZGM i jego planach.



X. Opłaty

1. Aby odszukać informację o opłatach za mieszkanie, należy wybrać po lewej

stronie ekranu opcję Opłaty. Znajdziemy tam składniki opłat, kwoty

składników opłat, daty od której obowiązuje składnik opłat oraz sumę opłat.



XI. Liczniki i koszty

Aby uzyskać dane dotyczące liczników i zużycia mediów, należy:

1. Wybrać z lewej strony ekranu opcję Liczniki i koszty. Znajdziemy tam listę liczników,

które zamontowane są w naszym mieszkaniu, a także jego nr, typ i adres budynku.

2. Aby uzyskać szczegółową informację nt. odczytów wybieramy przy konkretnym

liczniku opcję Szczegóły.

2a. Teraz klikając opcję Odczyty i otrzymamy informację na temat stanu zużycia, tj. datę

poprzedniego oraz obecnego odczytu licznika.



Aby podać bieżący stan licznika w naszym mieszkaniu:

1. Wybieramy opcję Liczniki i koszty widoczną po lewej stronie okna,

2. Pojawi się lista wszystkich naszych liczników. Następnie odszukujemy
konkretny licznik i klikamy opcję Szczegóły,

3. W pustym oknie wpisujemy aktualny stan licznika,

4. Klikamy opcję Zapisz.

XII. Liczniki i koszty – podawanie 
aktualnego odczytu licznika



XIII. Wyciąg z konta

1. Aby łatwiej odszukać interesującą nas informację, możemy segregować listę wg daty 

operacji.

2. Wybieramy datę początkową do listy operacji, którą chcemy wyświetlić.

3. Wybieramy datę końcową do listy operacji, którą chcemy wyświetlić.

4. Wybieramy opcję Filtruj. Zostanie wyświetlona lista operacji tylko w ramach 

wybranych przez nas wcześniej dat.

Aby odszukać historię dokonanych przez nas wpłat oraz wyświetlić listę opłat i 

rozliczeń wybieramy po lewej stronie ekranu opcję Wyciąg z konta. Mamy tam 

kolejno:

- datę operacji,

- opis operacji,

- kolumna Winien (opłaty i rozliczenia),

- kolumna Ma (dokonane przez nas wpłaty),

- saldo konta (informacja o stanie konta. Kwota dodatnia = nadpłata,

kwota ujemna = niedopłata).



„Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowied ź na realne potrzeby”

_______________________________________________________________________________________________________________________________

Projekt pn. „Wdro żenie zintegrowanego systemu wspomagania zarz ądzania zasobami 
mieszkaniowymi dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w  Piekarach Śląskich” został zło żony

w imieniu Gminy Piekary Śląskie przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Piekarach  Śląskich
w ramach naboru do Działania 2.2 Rozwój elektronicznyc h usług publicznych Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

Okres realizacji projektu: lipiec 2007 – wrzesień 2012
Całkowity koszt realizacji projektu: 679.996,08 PLN

Wysokość dofinansowania: 568.994,79 PLN
Wkład własny: 111.001,29 PLN

Projekt współfinansowany przez Uni ę Europejsk ą z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województ wa Śląskiego na lata 2007-2013

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego  
Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajduj ą się na stronie www.rpo.silesia-region.pl


