
 

 

 

Wszystkie osoby, które do dnia 31.12.2012 r. przedstawią w Urzędzie Gminy Ustronie Morskie 

zaświadczenie o zmianie miejsca zamieszkania wezmą udział w konkursie, w którym wygrać 

można 3 vouchery na atrakcyjne wczasy nad morzem w Ustroniu Morskim. W naszym konkursie 

każdy uczestnik otrzyma nagrodę gwarantowaną w postaci zaproszenia na 10 bezpłatnych wejść 

do Centrum Sportowo-Rekreacyjnego HELIOS w Ustroniu Morskim.  

Wyniki konkursu zostaną zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Gminy pod adresem:        

www.ustronie-morskie.pl 

 

Gmina Ustronie Morskie – oaza spokoju i relaksu na Wybrzeżu Bałtyckim. Czyste plaże, zielone 

pola, wiekowe lasy, są gwarancją dobrego samopoczucia i niezapomnianych wrażeń. Ustronie 

Morskie to gmina ekologiczna. Tutaj morze szumi wyjątkowo przyjaźnie, piasek rozgrzewa 

terapeutycznie, a soczysta zieleń przynosi długotrwałe ukojenie i niesłabnące wspomnienia 

doskonałego wypoczynku.  

Tutaj spędzisz czas bezpiecznie, opalając się w pełnym słońcu na plażach wyróżnionych 

certyfikatem „Błękitnej Flagi”. Ustronie Morskie to najlepsze miejsce dla ekologicznej turystyki. 

Można tu rozpocząć wielką wyprawę rowerowym międzynarodowym szlakiem nadmorskim, lub 

wybrać się do najstarszych dębów w Polsce rosnących w Kołobrzeskim Lesie – 810-letniego 

Bolesława i 650-letniego Warcisława. 

Dla miłośników sportów wodnych mamy, oprócz morza, bogato wyposażone Centrum 

Sportowo – Rekreacyjne „Helios” z basenami, kortem i kręgielnią. Dobry humor ma tutaj 

certyfikat, bo Ustronie Morskie jest Letnią Stolicą Satyry, Karykatury i Dobrego Humoru. 

Rokrocznie zjeżdżają tu najlepsi karykaturzyści, aby podczas Międzynarodowych Warsztatów 

Artystycznych „Morka” rozśmieszać każdego, kto odwiedzi naszą gminę.  

Zamieszkując w Ustroniu Morskim inwestujesz w jej potencjał turystyczny.(PREZENTACJA). 

  

ZZRRÓÓBBMMYY  TTOO  RRAAZZEEMM!!!!!!  

 

http://www.ustronie-morskie.pl/upload/file/Konkurs_BF/PREZENTACJA.pptx


 

 

 

Jeżeli  nie jest Ci obojętny rozwój gminy to możesz w nim uczestniczyć poprzez wskazanie 

miejsca zamieszkania na jej obszarze. Dzięki temu część zapłaconego przez Ciebie podatku 

dochodowego będzie mogła zasilić budżet Naszej gminy. 

Uzyskane środki zostaną przeznaczone na realizację lokalnych inwestycji i rozwój istniejącej 

infrastruktury – w celu zapewnienia mieszkańcom gminy oraz osobom przebywającym tutaj 

okresowo jak najlepszych warunków i komfortu.(INWESTYCJE 2012; PRZEDSIĘWZIĘCIA 

2012-2025) 

Wystarczy złożyć w Urzędzie Skarbowym w Kołobrzegu druk  ZAP-3, w którym jako miejsce 

zamieszkania zostanie wskazany teren tut. gminy (osoby, które nie prowadzą działalności 

gospodarczej) lub w tym samym celu we właściwym urzędzie gminy/miasta formularz             

CEIDG-1 (osoby fizyczne, które posiadają zarejestrowaną działalność gospodarczą) – wówczas 

urząd ten poinformuje o dokonanej zmianie powyższy Urząd Skarbowy. 

 

 

 
 

http://www.ustronie-morskie.pl/upload/file/Konkurs_BF/CEIDG-1.pdf
http://www.ustronie-morskie.pl/upload/file/Konkurs_BF/INWESTYCJE_2012.pdf
http://www.ustronie-morskie.pl/upload/file/Konkurs_BF/PRZEDSIEWZIECIA_2012-2025.pdf
http://www.ustronie-morskie.pl/upload/file/Konkurs_BF/ZAP-3.pdf

