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„„„„ZAMELDUJ SIĘ ZAMELDUJ SIĘ ZAMELDUJ SIĘ ZAMELDUJ SIĘ ––––    ZOSTAŃ MIESZKAŃCEM GMINY SEROCK!”ZOSTAŃ MIESZKAŃCEM GMINY SEROCK!”ZOSTAŃ MIESZKAŃCEM GMINY SEROCK!”ZOSTAŃ MIESZKAŃCEM GMINY SEROCK!”    

I. ORGANIZATORI. ORGANIZATORI. ORGANIZATORI. ORGANIZATOR    
Organizatorem akcji „ZAMELDUJ SIĘ – ZOSTAŃ MIESZKAŃCEM GMINY SEROCK” 
jest Burmistrz Miasta i Gminy Serock. 
  

II. ADRESACI AKCJIII. ADRESACI AKCJIII. ADRESACI AKCJIII. ADRESACI AKCJI    
Do akcji mogą przystąpić osoby fizyczne, które zameldują się po raz pierwszy na 
pobyt stały na terenie gminy Miasto i Gmina Serock. Akcja nie dotyczy osób 
dokonujących przemeldowania na terenie gminy Miasto i Gmina Serock.   
        

III. CELE AKCJIIII. CELE AKCJIIII. CELE AKCJIIII. CELE AKCJI    
Celem akcji jest zachęcenie osób nieposiadających meldunku na pobyt stały,             
a zamieszkujących na terenie gminy Miasto i Gmina Serock do spełnienia obowiązku 
meldunkowego, czyli zameldowania się zgodnie z faktycznym miejscem 
zamieszkania. Każda meldująca się osoba, odprowadza od uzyskanych przez siebie 
dochodów podatki, które zasilają budżet gminy właściwej ze względu na miejsce 
zamieszkania. Gmina natomiast dzięki temu zyskuje środki na realizację różnego 
rodzaju inwestycji.  
        

IV. CZAS TRWANIA AKCJIIV. CZAS TRWANIA AKCJIIV. CZAS TRWANIA AKCJIIV. CZAS TRWANIA AKCJI    
1.07.2013 r. - 31.12.2013 r. 
  

V. MIEJSCE ZGŁASZANIA V. MIEJSCE ZGŁASZANIA V. MIEJSCE ZGŁASZANIA V. MIEJSCE ZGŁASZANIA UCZESTNICTWA W AKCJIUCZESTNICTWA W AKCJIUCZESTNICTWA W AKCJIUCZESTNICTWA W AKCJI    
Uczestnicy zgłaszają się do Urzędu Miasta i Gminy w Serocku, do Referatu Spraw 
Obywatelskich – pokój numer 1. 
  

VI. UPOMINKIVI. UPOMINKIVI. UPOMINKIVI. UPOMINKI    
Każda meldująca się osoba czy rodzina otrzyma drobny upominek promocyjny oraz 
„Niezbędnik mieszkańca” - publikację, w której zaprezentujemy gminę Serock, 
przybliżymy działające na jej terenie instytucje, opowiemy jakie sprawy wiążą się z 
zamieszkaniem w nowym miejscu, i w jakich placówkach się je załatwia.  



Nagrody są fundowane przez Burmistrza Miasta i Gminy Serock.   
  

VII. JAK SIĘ ZAMELDOWAĆ?VII. JAK SIĘ ZAMELDOWAĆ?VII. JAK SIĘ ZAMELDOWAĆ?VII. JAK SIĘ ZAMELDOWAĆ?    
 Krok 1Krok 1Krok 1Krok 1    
Przygotowujemy potrzebne do zameldowania dokumenty: 

− dokument potwierdzający tożsamość (dowód osobisty, paszport) 
− dokument potwierdzający tytuł prawny do zajmowanej nieruchomości bądź 

lokalu 
− poświadczenie wymeldowania z poprzedniego miejsca pobytu stałego 

(Wymeldowanie z poprzedniego miejsca pobytu stałego może nastąpić (Wymeldowanie z poprzedniego miejsca pobytu stałego może nastąpić (Wymeldowanie z poprzedniego miejsca pobytu stałego może nastąpić (Wymeldowanie z poprzedniego miejsca pobytu stałego może nastąpić 
automatycznie przy zameldowaniu w nowym miejscu).automatycznie przy zameldowaniu w nowym miejscu).automatycznie przy zameldowaniu w nowym miejscu).automatycznie przy zameldowaniu w nowym miejscu).    
Krok 2Krok 2Krok 2Krok 2    
Udajemy się do Urzędu Miasta i Gminy w Serocku do Referatu Spraw 
Obywatelskich, pokój nr 1. Tam pobieramy druk zgłoszenia pobytu stałego, który 
wypełniamy. 
  
Krok 3Krok 3Krok 3Krok 3    
Wypełniony druk zgłoszenia pobytu stałego oraz wymienione w punkcie „krok 1” 
dokumenty składamy osobiście (bądź przez ustanowionego pełnomocnika) w 
urzędzie gminy, gdzie zostaniemy wpisani do bazy ewidencji stałych mieszkańców. 
Jako dowód zameldowania otrzymamy poświadczenie zameldowania na pobyt stały. 
    

VIII. UWAGI KOŃCOWEVIII. UWAGI KOŃCOWEVIII. UWAGI KOŃCOWEVIII. UWAGI KOŃCOWE    
        

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu ze względu na 
nieprzewidziane okoliczności pojawiające się podczas realizacji akcji. 
  

Informacje o akcji można uzyskać w pokoju numer 1 Urzędu Miasta i GminyInformacje o akcji można uzyskać w pokoju numer 1 Urzędu Miasta i GminyInformacje o akcji można uzyskać w pokoju numer 1 Urzędu Miasta i GminyInformacje o akcji można uzyskać w pokoju numer 1 Urzędu Miasta i Gminy    
    w Serocku, pod numerem telefonu: (22) 782w Serocku, pod numerem telefonu: (22) 782w Serocku, pod numerem telefonu: (22) 782w Serocku, pod numerem telefonu: (22) 782----88888888----55, 55, 55, 55,     

oraz na stronie internetowej: www.serock.ploraz na stronie internetowej: www.serock.ploraz na stronie internetowej: www.serock.ploraz na stronie internetowej: www.serock.pl  


