Usugi administracyjne (wybór)
Pierwsze kroki po przeprowadzce– usugi administracji miejskiej
Zameldowanie w miejscu zamieszkania

Zgoszenie zamieszkania w Uniwersyteckim i Hanzeatyckim Miecie
Greifswaldzie Jeli przeprowadz si Pastwo do mieszkania w Greifswaldzie i
zatrzymaj je na duej ni trzy miesice, bd Pastwo musieli zameldowa si w dziale
Zameldowania Biura Obsugi Obywatela i Ochrony Przeciwpoarowej urzdu
przy ulicy Am Markt 15. Prosimy o zabranie ze sob paszportu i potwierdzenia
waciciela mieszkania (Informacje w jzyku niemieckim). Jeli czonkowie rodziny
(maonek i dzieci) równie wprowadz si do tego mieszkania, potrzebne bd równie
ich paszporty.
Przerejestrowanie pojazdu

Jeli przeprowadzaj si Pastwo do Niemiec i posiadaj pojazd zarejestrowany za
granic, musz Pastwo zarejestrowa ten pojazd w dziale rejestracyjnym (Kfz
Zulassung) urzdu przy ulicy Am Markt 15. Oprócz dowodu osobistego/
paszportu bd potrzebne: oryginalne zagraniczne dokumenty pojazdu,
zagraniczne tablice rejestracyjne dla pojazdów, które s jeszcze zarejestrowane
lub zawiadczenie o wyrejestrowaniu, zawiadczenie o przegldzie
samochodowym (orygina), wiadectwo zgodnoci (COC) w oryginale lub opinia
zgodna z § 21 Przepisów o ruchu drogowym (StVZO) lub zgodnie z § 13
rozporzdzenia w sprawie homologacji pojazdu (EG-FG) w sprawie udzielania
indywidualnej licencji, elektroniczne potwierdzenia ubezpieczenia, polecenia
zapaty SEPA w celu moliwoci pobrania podatku drogowego; dla wszystkich
pojazdów z krajów spoza UE: dowód odprawy celnej.
Zapisy do szkoy

W Greifswaldzie, dzieci w klasach od 1 do 4 ucz si w szkoach podstawowych,
od klasy 5 do 10 w szkoach regionalnych. W ten sposób mog uzyska
wiadectwo ukoczenia szkoy realnej (Realschulabschluss), dziki któremu mog
rozpocz nauk zawodu. Dzieci mog równie uczszcza do klas 5 i 6 w ramach
przygotowania do nauki do gimnazjum, a nastpnie uczy si od klasy 7 do 12 w
gimnazjum i podej do matury. Obowizek szkolny dziecka prosz zameldowa w
kuratorium (Schulamt -Informacje w jzyku niemieckim ). Tam zostan Pastwu
szczegóowo przedstawione róne profile szkó. Uniwersyteckie i hanzeatyckie
miasto Greifswald jest organem prowadzcym i zarzdza picioma szkoami
podstawowymi, dwoma szkoami regionalnymi, integracyjn szko czon, dwoma
gimnazjami, dwoma gimnazjami wieczorowymi i szko muzyczn. Ponadto jest
jeszcze w Greifswaldzie szkoa zawodowa, szkoa specjalna i sze szkó
prywatnych, w skad których wchodz take szkoy podstawowe i gimnazja
pozwalajce uzyska matur.
Zapisy do placówek opiekuczych i przedszkoli

W Greifswaldzie opiek dla dzieci w wieku od 0 do 10 lat zapewnia okoo 40

W Greifswaldzie opiek dla dzieci w wieku od 0 do 10 lat zapewnia okoo 40
instytucji, przedszkoli, przedszkoli domowych i wietlic. Jeli chcesz zapisa
Twoje dziecko do jednej z instytucji, zarejestruj si w programie „Tolina”
Powiatu Vorpommern-Greifswald. (Informacje w jzyku niemieckim) Opieka
nad dziemi jest wanym aspektem rozwoju przyjaznego rodzinie i socjalnego
miasta. Dziki dostpnym formom opieki, miasto i sponsorzy instytucji
prywatnych umoliwiaj balans midzy prac zawodow, wychowaniem i yciem
rodzinnym. We wszystkich instytucjach dzieci s pod dobr opiek i otrzymuj
wsparcie w codziennych zmaganiach. Dobra jakociowo edukacja i opieka w
pierwszych latach ycia dugofalowo ksztatuj rozwój maych ludzi. Dlatego
szczególnie wane jest zapewnienie równych szans rozwojowych wszystkim
dzieciom poprzez szeroki zakres usug opiekuczych. Najwiksz instytucj wiadczc
takie usugi jest przedsibiorstwo uytecznoci publicznej „Hanse-Kinder”.
Dowiedz si wicej tutaj o prywatnych instytucjach i domowych przedszkolach.
(Informacje w jzyku niemieckim) Opaty za miejsce/ skadki rodzicielskie
(Informacje w jzyku niemieckim)
Wniosek o kart parkingow

Mieszkacy, których miejsce zameldowania ley na terenie jednej ze stref
parkingowych miasta, s uprawnieni zgodnie z przepisami administracyjnymi §
45 Kodeksu Drogowego (StVO) do bezpatnego parkowania na tym terenie na
wyznaczonych miejscach parkingowych z parkomatami. Ponadto mog parkowa
w obszarach parkowania dla mieszkaców, po uprzednim wyoeniu za szyb
samochodu zezwolenia na parkowanie w tym obszarze. Obecnie w miecie jest
13 stref parkingowych dla mieszkaców. Karty parkingowe mona otrzyma
odpatnie w godzinach pracy Biura ds. Inynierii Ldowej i Zieleni Miejskiej,
Kontrola Ruchu (Verkehrslenkung), Urzd Miasta, Markt 15, 17489 Greifswald
Skadanie wniosku o dodatek z tytuu zmiany miejsca zamieszkania (studenci i uczniowie
szkó zawodowych)

100 euro dodatku z tytuu zmiany miejsca zamieszkania i rejestracji pobytu
staego w Greifswaldzie Jeli przeprowadzaj si Pastwo do Greifswaldu,
rozpoczynaj nauk zawodu lub studia i po raz pierwszy rejestruj w naszym
miecie gówne miejsce pobytu, mog si Pastwo ubiega o dodatek z tytuu zmiany
miejsca zamieszkania w Referacie Spraw Obywatelskich. Aby to zrobi, naley
wypeni formularz wniosku (LNIK: formularz zgoszeniowy Dokument w jzyku
niemieckim) i przesa go wraz z kopi dowodu osobistego / paszportu i
legitymacji studenckiej / zawiadczenia o podjciu studiów / zawiadczenia o
podjciu nauki zawodowej do wspomnianego referatu. Aby mie prawo do
dodatku, musz Pastwo pozosta w Greifswaldzie przynajmniej do koca roku, w
którym zoyli Pastwo wniosek. Jeli podadz Pastwo faszywe informacje lub
wyprowadz si z Greifswaldu przed 31.12., musz Pastwo odda pienidze.

