
Wykaz  rejestrów – ewidencji  prowadzonych  w Urzędzie  Gminy  Zawoja 

Lp. Nazwa rejestru/ewidencji Podstawa prawna  utworzenia  
rejestru 

Zakres informacji  
zgromadzonych  w 

rejestrze*/ 

Dane teleadresowe  osoby 
odpowiedzialnej za 

prowadzenie  
rejestru/ewidencji  

Referat Organizacyjny  i Spraw  Społecznych, Urząd  Stanu   Cywilnego 

1. Rejestr  przesyłek  wpływających  Rozporządzenie  Prezesa Rady  
Ministrów z dnia 18 stycznia  2011 

r. w sprawie instrukcji  
kancelaryjnej, jednolitych 

rzeczowych  wykazów  akt oraz  
instrukcji w sprawie  organizacji        

i zakresu  działania archiwów 
zakładowych    (  Dz. U.  Nr 14 

poz.67  z poen. zm.) 
 

Zarządzenie  Nr WT.0050.505.2014 
Wójta  Gminy  Zawoja z dnia 

08.08.2014 w  sprawie   zmiany 
Zarządzenia  Nr WT.0050.178.2012 

Wójta Gminy  Zawoja z dnia 5 
kwietnia  2012 r.  w  sprawie 

wprowadzenia  instrukcji 
wewnętrznej obiegu  dokumentów 

w Urzędzie  Gminy  Zawoja 

- numer, 
- podmiot, 

- data przyjęcia, 
- data  pisma, 

- nr obcy, 
- tytuł, 

- odpowiedzialny, 
- znak sprawy 

 
 
 

 
Beata Mętel – Zguda  
tel.33 / 87-74-400 w.109 
e- mail: 
b.mentel@zawoja.ug.pl 
 
Katarzyna  Kardaś 
tel.33 / 87- 75-051 w.126 
k.kardas@zawoja.ug.pl 
 
 

2. Rejestr  kart usług Zarządzenie  Nr WT.0050.173.2012 
Wójta  Gminy  Zawoja z dnia 

26.03.2012 r. w sprawie 
opracowania  procedury opisu 

usług świadczonych  przez  Urząd 
Gminy  Zawoja  oraz ich  

aktualizowaniu  u udostępnianiu  w 
BIP, w BOK na stronie internetowej 

Urzędu  oraz  wprowadzenia  
Katalogu Usług 

- liczba porządkowa, 
- numer karty usług, 

- rodzaj  formularza  do karty 
usług, 

- data aktualizacji karty usług, 
- imię i nazwisko  osoby 

odpowiedzialnej  za realizację  
usługi 

 

Beata Mętel – Zguda  
tel.33 / 87-74-400 w.109 
e- mail: 
b.mentel@zawoja.ug.pl 
 
 

mailto:b.mentel@zawoja.ug.pl
mailto:k.kardas@zawoja.ug.pl
mailto:b.mentel@zawoja.ug.pl


3. Rejestr skarg i wniosków Ustawa z dnia 14 czerwca  1960 r -  
Kodeks Postępowania 

Administracyjnego  ( Dz. U. z 2013 
r.poz.267.j.t.) 

 
Rozporządzenie  Prezesa Rady  

Ministrów z dnia 18 stycznia  2011 
r. w sprawie instrukcji  

kancelaryjnej, jednolitych 
rzeczowych  wykazów  akt oraz  
instrukcji w sprawie  organizacji        

i zakresu  działania archiwów 
zakładowych    (  Dz. U.  Nr 14 

poz.67  z poen. zm.) 
 
 

- liczba porządkowa, 
- data  wpływu, 

- imię i nazwisko petenta, 
nazwa instytucji, redakcji , 
- adres petenta, instytucji  

redakcji, 
- przedmiot skargi, 

- data  zlecenia załatwienia, 
- komu zlecono załatwienie, 

- termin załatwienia, 
- data wpływu po 

załatwieniu, 
- sposób załatwienia, 

- data wysłania 
zawiadomienia, 

- kogo zawiadomiono, 
- uwagi 

 

Małgorzata  Mikołajczyk 
Tel. 33 877-50- 06 w. 117 
e-mali: 
m.mikołajczyk@zawoja.ug.pl 
 

4. Rejestr  petycji Ustawa  z dnia  11 lipca  2014 r. o  

petycjach ( Dz. U. z  2014 r. poz. 

1195) 

- liczba  porządkowa, 
-data  złożenia  petycji, 

- podmiot wnoszący  petycję, 
- odwzorowanie  cyfrowe 

petycji(PDF), 
-  przewidywany  termin 

załatwienia  petycji, 
- dane dot. przebiegu 
postępowania  w tym 

zasięganych  opinii, 
- sposób załatwienia  petycji 

 
 
 
 

Małgorzata  Mikołajczyk 
Tel. 33 877-50- 06 w. 117 
e-mali: 
m.mikołajczyk@zawoja.ug.pl 
 

Katarzyna  Kardaś 
tel.33 / 87- 75-051 w.126 
k.kardas@zawoja.ug.pl 
 
 

mailto:m.mikołajczyk@zawoja.ug.pl
mailto:m.mikołajczyk@zawoja.ug.pl
mailto:k.kardas@zawoja.ug.pl


5.  Rejestr  wydanych upoważnień, 
pełnomocnictw, 

Rozporządzenie  Prezesa Rady  
Ministrów z dnia 18 stycznia  2011 

r. w sprawie instrukcji  
kancelaryjnej, jednolitych 

rzeczowych  wykazów  akt oraz  
instrukcji w sprawie  organizacji        

i zakresu  działania archiwów 
zakładowych    (  Dz. U.  Nr 14 

poz.67  z poen. zm.) 
- zał. nr 2 jednolity rzeczowy wykaz  

akt  organów gminy i związków  
międzygminnych oraz urzędów  

obsługujących  te organy i związki. 

- liczba porządkowa, 
- data, 

- osoba upoważniająca, 
- osoba upoważniona, 
- treść upoważnienia, 

- uwagi 
 

Małgorzata  Mikołajczyk 
Tel. 33 877 50 06 w. 117 
e-mali: 
m.mikołajczyk@zawoja.ug.pl 
 

6. Rejestr  Zarządzeń   wydanych  przez Wójta Rozporządzenie  Prezesa Rady  
Ministrów z dnia 18 stycznia  2011 

r. w sprawie instrukcji  
kancelaryjnej, jednolitych 

rzeczowych  wykazów  akt oraz  
instrukcji w sprawie  organizacji        

i zakresu  działania archiwów 
zakładowych    (  Dz. U.  Nr 14 

poz.67  z poen. zm.) 
- zał. nr 2 jednolity rzeczowy wykaz  

akt  organów gminy i związków  
międzygminnych oraz urzędów  

obsługujących  te organy i związki. 
Regulamin  Organizacyjny  Urzędu  

Gminy  Zawoja. 
Uchwała  Nr  XIX/190/2016  Rady 

Gminy   Zawoja  w sprawie  
uchwalenia  Statutu  Gminy  Zawoja 

 

- lp., 
- nr zarządzenia/ data 

wydania, 
- przedstawienie treści 

zarządzenia , 
- opracował, 

- osoba  odpowiedzialna za  
wykonanie, 

- uwagi/ zmiany 
 

Katarzyna  Kardaś 
tel.33 / 87- 75-051 w.126 
k.kardas@zawoja.ug.pl 

mailto:m.mikołajczyk@zawoja.ug.pl
mailto:k.kardas@zawoja.ug.pl


7. Rejestr  opinii Komisji  Rady   Gminy Rozporządzenie  Prezesa Rady  
Ministrów z dnia 18 stycznia  2011 

r. w sprawie instrukcji  
kancelaryjnej, jednolitych 

rzeczowych  wykazów  akt oraz  
instrukcji w sprawie  organizacji        

i zakresu  działania archiwów 
zakładowych    (  Dz. U.  Nr 14 

poz.67  z poen. zm.) 
- zał. nr 2 jednolity rzeczowy wykaz  

akt  organów gminy i związków  

międzygminnych oraz urzędów  

obsługujących  te organy i związki 

Regulamin  Organizacyjny  Urzędu 
Gminy  Zawoja. 

Uchwała  Nr  XIX/190/2016  Rady 
Gminy   Zawoja  w sprawie  

uchwalenia  Statutu  Gminy  Zawoja 
 

   

- lp., 
- data  wydania, 

- przedstawienie treści, 
- osoba  odpowiedzialna  za 

wykonanie, 
- termin załatwienia, 

- data  udzielenia  
odpowiedzi o realizacji, 

- sposób  realizacji, 
- uwagi/zmiany 

 

Katarzyna  Kardaś 
tel.33 / 87- 75-051 w.126 
k.kardas@zawoja.ug.pl 

8. Rejestr  wniosków Komisji  Rady  Gminy Rozporządzenie  Prezesa Rady  
Ministrów z dnia 18 stycznia  2011 

r. w sprawie instrukcji  
kancelaryjnej, jednolitych 

rzeczowych  wykazów  akt oraz  
instrukcji w sprawie  organizacji        

i zakresu  działania archiwów 
zakładowych    (  Dz. U.  Nr 14 

poz.67  z poen. zm.) 
- zał. nr 2 jednolity rzeczowy wykaz  

akt  organów gminy i związków  

międzygminnych oraz urzędów  

- lp., 
- data  wydania, 

- przedstawienie treści, 
- osoba  odpowiedzialna  za 

wykonanie, 
- termin załatwienia, 

- data  udzielenia  
odpowiedzi o realizacji, 

- sposób  realizacji, 
- uwagi/zmiany 

 

Katarzyna  Kardaś 
tel.33 / 87- 75-051 w.126 
k.kardas@zawoja.ug.pl 

mailto:k.kardas@zawoja.ug.pl
mailto:k.kardas@zawoja.ug.pl


obsługujących  te organy i związki 

Regulamin  Organizacyjny  Urzędu 
Gminy  Zawoja. 

 
Gminy  Zawoja. 

Uchwała  Nr  XIX/190/2016  Rady 
Gminy   Zawoja  w sprawie  

uchwalenia  Statutu  Gminy  Zawoja 
 
 
 

9. Rejestr umów Zarządzenie  Nr WT.0050.366.2013 
Wójta  Gminy  Zawoja z dnia 

09.07.2013 r. w sprawie  
prowadzenia centralnego rejestru 

umów 

- data zawarcia umowy, 
- okres obowiązywania , 

- dysponent, 
- wartość  przedmiotu 

umowy, 
- przedmiot mowy 

 

 Alicja Smyrak 
tel.33 / 87- 75-051 w.125 
a.smyrak@zawoja.ug.pl 
 

10.  Rejestr  projektów uchwał Rady  Gminy  Rozporządzenie  Prezesa Rady  
Ministrów z dnia 18 stycznia  2011 

r. w sprawie instrukcji  
kancelaryjnej, jednolitych 

rzeczowych  wykazów  akt oraz  
instrukcji w sprawie  organizacji        

i zakresu  działania archiwów 
zakładowych    (  Dz. U.  Nr 14 

poz.67  z poen. zm.) 
- zał. nr 2 jednolity rzeczowy wykaz  

akt  organów gminy i związków  
międzygminnych oraz urzędów  

obsługujących  te organy i związki. 
Regulamin  Organizacyjny  Urzędu 

Gminy  Zawoja. 
 

 
- lp., 

- data przekazania   do RG, 
- przedstawienie  treści, 

- opracował, 
- nr uchwały/ data  uchwały, 
- osoba  odpowiedzialna za  

wykonanie, 
- uwagi/zmiany 

Katarzyna  Kardaś 
tel.33 / 87- 75-051 w.126 
k.kardas@zawoja.ug.pl 

mailto:a.smyrak@zawoja.ug.pl
mailto:k.kardas@zawoja.ug.pl


Gminy  Zawoja. 
Uchwała  Nr  XIX/190/2016  Rady 

Gminy   Zawoja  w sprawie  
uchwalenia  Statutu  Gminy  Zawoja 

 
 
 

11. Rejestr  uchwał  Rady  Gminy Rozporządzenie  Prezesa Rady  
Ministrów z dnia 18 stycznia  2011 

r. w sprawie instrukcji  
kancelaryjnej, jednolitych 

rzeczowych  wykazów  akt oraz  
instrukcji w sprawie  organizacji        

i zakresu  działania archiwów 
zakładowych    (  Dz. U.  Nr 14 

poz.67  z póżn. zm.) 
- zał. nr 2 jednolity rzeczowy wykaz  

akt  organów gminy i związków  
międzygminnych oraz urzędów  

obsługujących  te organy i związki. 
Regulamin  Organizacyjny  Urzędu 

Gminy  Zawoja. 
 

Gminy  Zawoja. 
Uchwała  Nr  XIX/190/2016  Rady 

Gminy   Zawoja  w sprawie  
uchwalenia  Statutu  Gminy  Zawoja 

 
 

- lp., 
- nr uchwały, 

- termin złożenia  
sprawozdania  ze  stanu 

realizacji  uchwał, 
- data  przekazania uchwały  

Wojewoda/ RIO, 
-osoba  odpowiedzialna  za  

wykonanie, 
- ogłoszenie w Dz. U. , 

- uwagi, 
- zmiany. 

 
Katarzyna  Kardaś 
tel.33 / 87- 75-051 w.126 
k.kardas@zawoja.ug.pl 

12. Rejestr  aktów  prawa  miejscowego Ustawa  z  dnia 20.07.2000 r.  o 
ogłaszaniu  aktów  normatywnych i 
niektórych   innych aktów ( Dz. U. 

Nr 62) 

- lp., 
- Nr uchwały, 

- data  podjęcia, 
- przedstawienie  uchwały    

 ( treść), 
- wykonawca uchwały, 

Katarzyna  Kardaś 
tel.33 / 87- 75-051 w.126 
k.kardas@zawoja.ug.pl 

mailto:k.kardas@zawoja.ug.pl
mailto:k.kardas@zawoja.ug.pl


- ogłoszenie  w  dzienniku  
urzędowym, 

- zmiany, 
- uwagi 

 

13. Rejestr interpelacji radnych Rozporządzenie  Prezesa Rady  
Ministrów z dnia 18 stycznia  2011 

r. w sprawie instrukcji  
kancelaryjnej, jednolitych 

rzeczowych  wykazów  akt oraz  
instrukcji w sprawie  organizacji        

i zakresu  działania archiwów 
zakładowych    (  Dz. U.  Nr 14 

poz.67  z poen. zm.) 
- zał. nr 2 jednolity rzeczowy wykaz  

akt  organów gminy i związków  
międzygminnych oraz urzędów  

obsługujących  te organy i związki 

- lp., 
- data założenia  interpelacji, 

- imię i nazwisko osoby  
składającej interpelację, 
- treść   interpelacji  lub 

zapytania, 
- komu przekazano  do 

załatwienia, 
- data przekazania  do 

załatwienia, 
- wyznaczony termin 

załatwienia, 
- data  udzielenia  

odpowiedzi, 
- uwagi 

 
    

Katarzyna  Kardaś 
tel.33 / 87- 75-051 w.126 
k.kardas@zawoja.ug.pl 

14. Rejestr( książka  kontroli) zewnętrznych Rozporządzenie  Prezesa Rady  
Ministrów z dnia 18 stycznia  2011 

r. w sprawie instrukcji  
kancelaryjnej, jednolitych 

rzeczowych  wykazów  akt oraz  
instrukcji w sprawie  organizacji        

i zakresu  działania archiwów 
zakładowych    (  Dz. U.  Nr 14 

poz.67  z poen. zm.) 
- zał. nr 2 jednolity rzeczowy wykaz  

akt  organów gminy i związków  
międzygminnych oraz urzędów  

- liczba  porządkowa, 
- imię i nazwisko , tytuł 

służbowy  kontrolującego, 
- przez kogo delegowany, 
- data i numer  delegacji 

służbowej, 
- czas trwania  czynności  

kontrolnych, 
- wyszczególnienie  

skontrolowanych działów 
pracy, 

Danuta Lasa 
tel.33/87-75-400 w.123 
d.lasa@zawoja.ug.pl 
 
 
 

mailto:k.kardas@zawoja.ug.pl
mailto:d.lasa@zawoja.ug.pl


obsługujących  te organy i związki - określenie charakteru 
czynności, 

- podpisy kontrolującego i 
kierownika jednostki 

kontrolowanej. 
 

15. Rejestr  mieszkańców i rejestr zamieszkania  
cudzoziemców 

Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o 
ewidencji ludności (  t.j. Dz. U. z 

2016 poz. 722 z późn. zm.) 

 

 

Zbiór danych osobowych -

nazwiska, imiona, nazwiska 

rodowe, PESEL, imiona 

rodziców, data i miejsce 

urodzenia, adresy pobytu 

stałego  

i czasowego, stany cywilne, 

obywatelstwo, zgony 

informacje o dokumentach 

tożsamości, status wyborcy, 

obowiązek wojskowy. 

 

 

Katarzyna  Kudzia 
tel.33/87-75-400 w.101 
k.kudzia@zawoja.ug.pl 
 
 

16. Rejestr wyborców  Ustawa  z dnia 5 stycznia  2011 r. 
kodeks  wyborczy  

Rozporządzenie Ministra SWiA z w 
sprawie  rejestru  wyborców oraz 

trybu przekazywania  przez  RP 
innych  państwom członkowskim  

Unii Europejskiej  danych zawartych 
w tym  rejestrze 

 
Art.18 § 2 Rejestr wyborców 

stanowi zbiór danych  
osobowych  z ewidencji  

ludności, których mowa w  § 7. 
W  zbiorze tym uwzględniono 
również  dane wyborców,  o 

których  mowa w § 9 i art. 19 § 
2i 3 

§ 7 Część A rejestru wyborców 
§ 9 Część  B rejestru wyborców 

Katarzyna  Kudzia 
tel.33/87-75-400 w.101 
k.kudzia@zawoja.ug.pl 
 
 

mailto:k.kudzia@zawoja.ug.pl
mailto:k.kudzia@zawoja.ug.pl


17. Rejestr mężczyzn /kobiet urodzonych w danym  

roku  objętych  rejestracją 

Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. 

o powszechnym  obowiązku 

Rzeczypospolitej  Polskiej (t.j. Dz. U 

z 2015  poz. 827 j 

Rozporządzenie  Ministra  Spraw 

Wewnętrznych  i Administracji z 

dnia  17 listopada  2009 r. (t.j.  Dz.  

U. z 2015 r. poz. 991 ) w sprawie  

rejestracji  osób  na  potrzeby  

kwalifikacji  wojskowej oraz 

założenia  ewidencji wojskowej 

 

: 
-nazwisko i imiona; 
-nazwisko rodowe; 

-imię ojca; 
-data i miejsce urodzenia; 

-numer PESEL; 
-adres oraz data zameldowania 

na pobyt stały i czasowy; 
-seria i numer aktualnego 

dowodu osobistego lub innego 
dokumentu tożsamości; 

-stopień wojskowy, nazwa, 
seria i numer wojskowego 

dokumentu osobistego oraz 
oznaczenie wojskowej komendy 
uzupełnień, w której ewidencji 

osoba pozostaje; 
kategoria zdrowia. 

Katarzyna Kudzia 
tel.33/87-75-400 w.101 
k.kudzia@zawoja.ug.pl 
 

18. Lista  stawiennictwa  osób   do kwalifikacji  

wojskowej 

Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. 

o powszechnym  obowiązku 

Rzeczypospolitej  Polskiej (t.j. Dz. U 

z 2015  poz. 827 ) 

Rozporządzenie  Ministra  Spraw 

Wewnętrznych  i Administracji z 

dnia  17 listopada  2009 r. (t.j.  Dz.  

U. z 2015 r. poz. 991 ) w sprawie  

rejestracji  osób  na  potrzeby  

kwalifikacji  wojskowej oraz 

założenia  ewidencji wojskowej 

 

 

- liczba porządkowa, 
-imię i nazwisko, nazwisko 

rodowe, 
- imiona i nazwiska  rodowe 
rodziców, imiona i nazwiska  

poprzednie, 
- data  i miejsce urodzenia, 

- stan cywilny, 
- PESEL, 

- adres i data  zameldowania  
na pobyt stały 

 

K.Kudzia 
tel.33/87-75-400 w.101 
k.kudzia@zawoja.ug.pl 
 



19. Rejestr  zezwoleń  na sprzedaż  napojów  
alkoholowych  

Ustawa z dnia 26 października 
1982r. o wychowaniu w trzeźwości 
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi 

(tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 
487 z późn. zm.). 

- Numer zezwolenia, 
-  rodzaj, oznaczenie 

przedsiębiorcy, 
- adres punktu sprzedaży, 

- adres składowania napojów 
alkoholowych/magazynu 

dystrybucyjnego, 
- okres ważności zezwolenia 

Katarzyna  Kudzia 
tel.33/87-75-400 w.101 
k.kudzia@zawoja.ug.pl 

20. Rejestr  przedsiębiorców  zgłaszających  

przygotowanie zawodowe pracowników 

młodocianych 

 

Ustawa z dnia 7 września 1991r. o 

systemie oświaty art. 70b ( tj.Dz. U. 

z 2015  poz.2156 ze zm.) 

Rejestr  Przedsiębiorców 

zgłaszających przygotowanie 

zawodowe pracowników  

młodocianych 

 

Katarzyna  Kudzia 
tel.33/87-75-400 w.101 
k.kudzia@zawoja.ug.pl 

 

21. Rejestr licencji na wykonywanie przewozów 

taxi osobowego na terenie Gminy Zawoja 

Ustawa z dnia 6 września 2001r. o 

transporcie drogowym (tj. Dz. U z 

2013  poz. 1414z późn. zm.) 

Numer licencji, imię i nazwisko, 

adres zamieszkania, numer 

rejestracyjny pojazdu, numer 

podwozia VIN, okres ważności 

licencji, obszar prowadzenia 

przewozów 

Katarzyna  Kudzia 
tel.33/87-75-400 w.101 
k.kudzia@zawoja.ug.pl 

22. Rejestr  świadczeń rzeczowych  Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. 

o powszechnym  obowiązku 

Rzeczypospolitej  Polskiej (t.j. Dz. U 

z 2016  poz. 1534 ze zm. ) 

Rozporządzenie  Rady  Ministrów z 

dnia  3 sierpnia  2004 r.  w sprawie  

świadczeń  rzeczowych  na rzecz  

obrony  w czasie  pokoju ( Dz. U.  Nr  

181 poz. 1872) 

- liczba  porządkowa 
- nr wniosku i adres  

wnioskodawcy, 
- nazwa  jednostki  na rzecz 
której   świadczenie będzie  

wykonywane, 
- nazwa i adres posiadacza 
przedmiotu świadczenia, 
- numer  i data  wydanej  

decyzji, 
- adnotacje   o uchyleniu, 

zwolnieniu, 
- uwagi 

Sylwia  Budzowska – 
Radwan  
 tel. 033 87-75-400 w.125 



23. Rejestr  planów  świadczeń  osobistych Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. 

o powszechnym  obowiązku 

Rzeczypospolitej  Polskiej (t.j. Dz. U 

z 2016  poz. 1534 ze zm. ) 

Rozporządzenie  Rady  Ministrów z 

dnia  3 sierpnia  2004 r.  w sprawie  

świadczeń osobistych  na rzecz  

obrony  w czasie  pokoju ( Dz. U.  z 

2004  Nr  229  poz. 2307 z późn. 

zm.) 

- liczba  porządkowa 
- nazwa  jednostki   org. na 
rzecz której   świadczenie 

będzie  wykonywane, 
- liczba  osób, ich kwalifikacje 
oraz  wyposażenie w proste  

narzędzia, 
-termin  i  miejsce 

stawiennictwa do wykonania 
świadczenia, 

- rodzaj  i zakres  prac 
przewidzianych  do wykonania- 

czas  trwania świadczenia, 
- nr decyzji  / wniosku, 

- uwagi 

Sylwia  Budzowska – 
Radwan  
 tel. 033 87-75-400 w.125 

24. Rejestr wydanych  decyzji administracyjnych  

w sprawach  świadczeń  osobistych  i 

rzeczowych 

Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. 

o powszechnym  obowiązku 

Rzeczypospolitej  Polskiej (t.j. Dz. U 

z 2016  poz. 1534 ze zm. ) 

Rozporządzenie  Rady  Ministrów z 

dnia  3 sierpnia  2004 r.  w sprawie  

świadczeń osobistych  na rzecz  

obrony  w czasie  pokoju ( Dz. U.  z 

2004  Nr  229  poz. 2307 z późn. 

zm.) 

Rozporządzenie  Rady  Ministrów z 

dnia  3 sierpnia  2004 r.  w sprawie  

świadczeń  rzeczowych  na rzecz  

obrony  w czasie  pokoju ( Dz. U.  Nr  

181 poz. 1872 ze zm.) 

- liczba  porządkowa 
- nazwa  jednostki   org. na 
rzecz której   świadczenie 

będzie  wykonywane, 
- nr decyzji  data  wydania, 

- rodzaj świadczenia, 
- podstawa  skreślenia                  

/ adnotacja o uchyleniu – nr  
decyzji/ 
- uwagi 

 
 

Sylwia  Budzowska – 
Radwan  
 tel. 033 87-75-400 w.125 

*/Dane osobowe  podlegają ochronie na  podstawie  ustawy z dnia  29 sierpnia  1997 r.  o ochronie  danych  osobowych (t.j. Dz. U.  z 2016 poz. 922) 

 



 

Referat  Inwestycji Gminnych 

Lp. Nazwa rejestru/ewidencji Podstawa prawna  utworzenia  
rejestru 

Zakres informacji  
zgromadzonych  w rejestrze 

*/ 

Dane teleadresowe  osoby 
odpowiedzialnej za 

prowadzenie  
rejestru/ewidencji  

Referat Inwestycji  Gminnych 

1. Ewidencja  zabytków Ustawa  z dnia  23.07.2003 r. o 
ochronie  zabytków i opiece  nad 
zabytkami ( t.j. Dz. U.2014 poz. 

1446)  

Gromadzenie danych o 
zabytkach nieruchomych z 

terenu gminy  

Łukasz  Listwan, pokój nr 13 
Tel. 33/87-75-015 w. 113 
l.listwan@zawoja.ug.pl 
 

2. Rejestr planów  miejscowych oraz wniosków o 
ich sporządzanie  lub zmianę  

Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o 
planowaniu i zagospodarowaniu  

przestrzennym ( t.j. Dz. U z 2016 r. 
poz.778 z późn. zm.) 

Gromadzenie  danych o  
uchwalonych planach oraz 

danych o  wnioskach 

Łukasz  Listwan, pokój nr 13 
Tel. 33/87-75-015 w. 113 
l.listwan@zawoja.ug.pl 
 

3. Ewidencja  dróg publicznych gminnych Ustawa z dnia 21 marca  1985 r.  o 
drogach publicznych ( tekst 

jedn.Dz. U. z 2016 poz. 1440) 

Gromadzenie danych o sieci 
dróg i obiektów mostowych, 

tuneli, przepustów   

Adam Kurek, pokój  nr 22 
Tel. 33/87-75-400 w. 122 
a.kurek@zawoja.ug.pl 
 

4. Ewidencja  numeracji  porządkowej  Ustawa z dnia 17 maja  1989 r.  
prawo geodezyjne i kartograficzne ( 

t.j. z 2015  , poz.520 z późn. zm.) 
Rozporządzenie  Ministra  

Administracji i Cyfryzacji z dnia  9 
stycznia  2012 r.  w sprawie  

ewidencji  miejscowości, ulic   i 
adresów ( Dz. U. z 2016  r. poz. 

1629) 

Gromadzenie danych  o  
numeracji porządkowej  

nieruchomości  

Krystyna  Motowidło, 
pokój nr 13  
tel. 33/87-75-015 w. 113 
k.motowidło@zawoja,ug.pl 
 

*/*/Dane osobowe  podlegają ochronie na  podstawie  ustawy z dnia  29 sierpnia  1997 r.  o ochronie  danych  osobowych (t.j. Dz. U.  z 2016 poz. 922) 
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Referat Gospodarki  Komunalnej 

Lp. NAZWA REJESTRU PUBLICZNEGO/ EWIDENCJI PODSTAWA PRAWNA  UTWORZENIA  
REJESTRU/ 

ZAKRES INFORMACJI 
ZGROMADZONYCH W REJESTRZE 
*/ 

JEDNOSTKA / OSOBA ODPOWIEDZIALNA  NR 
TELEFONU, NR POKOJU 

NAZWA REJESTRU  WEWNĘTRZNEGO 

Referat Gospodarki  Komunalnej 

1. Rejestr zbiorników bezodpływowych Art. 3 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 13 
września 1996r. O utrzymaniu 
czystości     i porządku w gminach 
(j.t. Dz. U. z 2016, poz. 250 z 
późn.zm.) 

Rejestr zawiera: listę zbiorników 
bezodpływowych 

Karolina Liszka, pok. nr 16 
tel. 33 877 50 15 wew. 116 
k.liszka@zawoja.ug.pl 
 

2. Rejestr przydomowych oczyszczalni ścieków Art. 3 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 13 
września 1996r. O utrzymaniu 
czystości     i porządku w gminach 
(j.t. Dz. U. z 2016, poz. 260 z 
późn.zm.) 

Rejestr zawiera: wydajność 
przydomowej oczyszczalni, jej 
lokalizacja, typ 

Adam Skrzypek, pok. nr 18 
tel. 33 877 50 15 wew. 118 
a.skrzypek@zawoja.ug.pl 
 

3. Ewidencja wyrobów zawierających azbest 
www.bazaazbestowa.gov.pl 

§ 10 ust. 1 rozporządzenia Ministra 
Gospodarki, z dnia 13 grudnia 2010 r.      

w sprawie wymagań w zakresie 
wykorzystywania wyrobów 
zawierających azbest oraz 

wykorzystywania i oczyszczania 
instalacji lub urządzeń, w których 

były lub są wykorzystywane wyroby 
zawierające azbest (Dz.U. z 2011 r. Nr 
8 poz. 31), § 4 ust. 2 rozporządzenia 
Ministra Środowiska z dnia 23 lipca 

2009 roku      w sprawie sposobu 
przedkładania marszałkowi 

województwa informacji o rodzaju, 
ilości i miejscach występowania 

substancji stwarzających szczególne 

Ewidencja zawiera: adres/numer 
działki, na której 
zewidencjonowano 
występowanie azbestu, ilość 
odpadów niebezpiecznych 
zawierających azbest 

Karolina Liszka, pok. nr 16 
tel. 33 877 50 15 wew. 116 
k.liszka@zawoja.ug.pl 
 

mailto:k.liszka@zawoja.ug.pl
mailto:a.skrzypek@zawoja.ug.pl
mailto:k.liszka@zawoja.ug.pl


zagrożenie dla środowiska (t.j. Dz.U. 
z 2015 r. poz. 1450). 

4. Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach 
zawierających informacje o środowisku i jego ochronie 
www.ekoportal.gov.pl 

Art. 23 ust. 2 ustawy z dnia 3 
października 2008r. o udostępnianiu 
informacji o środowisku i jego 
ochronie, udziale społeczeństwa w 
ochronie środowiska oraz ocenach 
oddziaływania na środowisko (j.t. Dz. 
U. z 2016, poz. 353 z późn. zm.) 

Rejestr zawiera: wnioski     o 
wydanie decyzji, decyzje i 
postanowienia, projekty: polityk, 
strategii, planów lub programów, 
polityki, strategie, plany lub 
programy, raporty                o 
oddziaływaniu na środowisko, 
prognozy oddziaływania na 
środowisko, wykaz zawierający 
informacje        i dane o zakresie 
korzystania ze środowiska, 
zgłoszenia instalacji,               z 
których emisja nie wymaga 
pozwolenia,           a których 
eksploatacja wymaga zgłoszenia 

Karolina Liszka, pok. nr 16 
tel. 33 877 50 15 wew. 116 
k.liszka@zawoja.ug.pl 
 

5. Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania 
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 

Art. 9b ustawy z dnia 13 września 
1996r. o utrzymaniu czystości i 
porządku w gminach (j.t. Dz. U. z 
2016, poz. 250 z  późn. zm.) 

Rejestr zawiera: nazwę firmy, 
oznaczenie siedziby   i adres albo 
imię i nazwisko i adres 
przedsiębiorcy, numer 
identyfikacji podatkowej (NIP), 
numer identyfikacyjny REGON,      
o ile przedsiębiorca taki numer 
posiada, określenie rodzaju 
odbieranych odpadów 
komunalnych, numer rejestrowy 

Karolina Liszka, pok. nr 16 
tel. 33 877 50 15 wew. 116 
k.liszka@zawoja.ug.pl  

6. Ewidencja zezwoleń na prowadzenie przez 
przedsiębiorców działalności w zakresie: 
- opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu 
nieczystości ciekłych 
- ochrony przed bezdomnymi zwierzętami 
- prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a 
także grzebowisk i spalarni zwłok i ich części 

Art. 7 ust. 6b ustawy z dnia 13 
września 1996r. o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach (j.t. 
Dz. U. z 2013, poz. 1399 z późn. zm.) 

Lista wydanych decyzji Wójta 
Gminy Zawoja 

Karolina Liszka, pok. nr 16 
tel. 33 877 50 15 wew. 116 
k.liszka@zawoja.ug.pl 
 

mailto:k.liszka@zawoja.ug.pl
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mailto:k.liszka@zawoja.ug.pl


7. Rejestr pomników przyrody Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o 
ochronie przyrody (j.t. Dz. U. z 
2015r., poz. 1651 z późn. zm.) 

Rejestr zawiera: listę pomników 
przyrody, lokalizację, opis 

Barbara Zgubisz – Pierog, 
pok. nr 16 
tel. 33 877 50 15 wew. 116 
b.zgubisz@zawoja.ug.pl 
 

8. Wykaz osób uprawnionych wspólnoty gruntowo – leśnej Ustawa z dnia 29 czerwca 1963r. o 
zagospodarowaniu wspólnot 
gruntowych ( tj.Dz. U. z 2016, poz. 
703) 

Rejestr zawiera: udziały, numery 
prawne, dane adresowe 
właścicieli 

Barbara Zgubisz – Pierog, 
pok. nr 16 
tel. 33 877 50 15 wew. 116 
b.zgubisz@zawoja.ug.pl 
 

9. Wykaz innych obiektów, w których mogą być świadczone 
usługi hotelarskie 

§ 12 i § 16 rozporządzenia Ministra 
Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 
2004r. W sprawie obiektów 
hotelarskich   i innych obiektów, w 
których są świadczone usługi 
hotelarskie (Dz. U.       z 2006r., Nr 
22, poz. 169 z późn. zm.), Ustawa z 
dnia 29 sierpnia 1997r.               o 
usługach turystycznych (j.t. Dz. U.          
z 2016r., poz. 187 z późn. zm.) 

Wykaz zawiera: określenie 
przedsiębiorcy świadczącego 
usługi hotelarskie, nazwa i adres 
obiektu, określenie rodzaju i 
kategorii obiektu, informacja o 
stałym lub sezonowym 
charakterze świadczonych usług, 
informacje o liczbie miejsc 
noclegowych 

Barbara Zgubisz – Pierog, 
pok. nr 16 
tel. 33 877 50 15 wew. 116 
b.zgubisz@zawoja.ug. 
. 

10. Ewidencja dokumentacji przechowywanej          

w archiwum zakładowym 

 Rozporządzenia Prezesa Rady 

Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 

r. w sprawie instrukcji 

kancelaryjnej, jednolitych 

rzeczowych wykazów akt oraz 

instrukcji w sprawie organizacji i 

zakresu działania archiwów 

zakładowych (Dz. U. Nr 14, poz. 67 

z późn. zm.) 

Nr kolejny spisu, data przyjęcia 

akt do archiwum, nazwa 

komórki, która dokumenty 

przekazuje, liczba teczek, liczba 

poz. spisu, daty skrajne 

dokumentacji, ew. kategorie 

dokumentacji 

Danuta  Bargiel 
tel.33/87-75-400 w.116 
d.bargiel@zawoja.ug.pl 

 
 
 
 

*/*/Dane osobowe  podlegają ochronie na  podstawie  ustawy z dnia  29 sierpnia  1997 r.  o ochronie  danych  osobowych (t.j. Dz. U.  z 2016 poz. 922) 
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Referat Finansowy 

Lp. Nazwa rejestru/ewidencji Podstawa prawna  utworzenia  
rejestru 

Zakres informacji  
zgromadzonych  w 

rejestrze*/ 

Dane teleadresowe  osoby 
odpowiedzialnej za 

prowadzenie  
rejestru/ewidencji  

Referat  Finansowy 

1. Rejestry podatkowe, ewidencje i wykazy Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r.    
o podatkach i opłatach  lokalnych     
( Dz. U. z 2016 r. poz.716 ze zm.) 

 
Rozporządzenia  Ministra  Finansów 

z dnia  22 kwietnia 2004 r.               
w sprawie  ewidencji podatkowej 

nieruchomości 

Dane  o podatnikach, 
podmiotach w szczególności  
wynikających z informacji 
deklaracji składanych  przez 
podatników, danych 
zawartych w księgach 
wieczystych, w ewidencji  
gruntów i budynków oraz w 
innych ewidencjach i 
rejestrach 

Michalina  Malik  
Pokój nr 107 
tel.33/87-75-015 w.107 
m.malik@zawoja.ug.pl 
Danuta  Makoś 
Pokój nr 107 
tel.33/87-75-015 w. 107 
d.makoś@zawoja.ug.pl 
 

2. Windykacja  należności 
- ewidencja  upomnień 
- ewidencja tytułów  wykonawczych 

Ustawa o postępowaniu 
egzekucyjnym  w administracji  
(  t.j. Dz. U. z 2016 r. poz.599             

z późn. zm) 
Rozporządzenie  Prezesa Rady  

Ministrów z dnia 18 stycznia  2011 
r. w sprawie instrukcji  

kancelaryjnej, jednolitych 
rzeczowych  wykazów  akt oraz  
instrukcji w sprawie  organizacji        

i zakresu  działania archiwów 
zakładowych    (  Dz. U.  Nr 14 

poz.67  z poźn. zm.) 
- zał. nr 2 jednolity rzeczowy wykaz  

akt  organów gminy i związków  
międzygminnych oraz urzędów  

Informacje o dłużnikach  
niezbędne do prowadzenia  
windykacji  należności 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Janina  Trzebuniak 
Pokój nr 7 
tel.33/87-75-015 w. 107 
j.trzebuniak@zawoja.ug.pl 
Danuta  Makoś 
Pokój nr 7 
tel.33/87-75-015 w. 107 
d.makoś@zawoja.ug.pl 
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obsługujących  te organy i związki  
 

3. Rejestr zaświadczeń Rozporządzenie  Ministra  Finansów 
z dnia 25 grudnia  2015 r. w 

sprawie  zaświadczeń wydawanych  
przez  organy podatkowe( Dz. U. z 

2015, poz. 2355) 

- liczba porządkowa, 
- nr ewidencyjny  
zaświadczenia, 

- data wpływu żądania( zgody), 
-imię i nazwisko lub nazwa  oraz 

adres zamieszkania lub adres 
siedziby oraz  NIP/numer PESEL 

osoby ubiegającej  się o 
wydanie  zaświadczenia, 

- treść wniosku, 
- sposób załatwienia (  data  

wydania, treść zaświadczenia, 
podpis pracownika 

prowadzącego rejestr, sposób  
doręczenia  

Michalina  Malik  
Pokój nr 7 
tel.33/87-75-015 w.107 
m.malik@zawoja.ug.pl 
 

4. Ewidencja środków trwałych  Ustawa o rachunkowości (tj. Dz. U.  
z 2016 r. poz. 1047) 

- nazwa 
- wartość początkowa, 

-- amortyzacja 

Lucyna  Stanowska, 
Pok. Nr 5 
Tel. 33/87-75-015 w. 105 
l.stanowska@zawoja,ug.pl 
 

5. Rejestr faktur VAT Ustawa o podatku od towarów i 
usług ( tj.Dz. U.  z 2016 r.poz. 710 z 

późn. zm.) 

Dane dotyczące  
kontrahenta, imię i 

nazwisko, nazwa, adres , NIP, 
Dane dotyczące sprzedaży, 
kwota netto, VAT, brutto 

Jadwiga Dańczak 
Pok. Nr 2  
Tel.33/87-75-015 w. 102 
j.danczak@zawoja.ug.pl 
 

*/*/Dane osobowe  podlegają ochronie na  podstawie  ustawy z dnia  29 sierpnia  1997 r.  o ochronie  danych  osobowych (t.j. Dz. U.  z 2016 poz. 922) 
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Samodzielne  stanowisko  ds. informatyki 
 

Lp. Nazwa rejestru/ewidencji Podstawa prawna  utworzenia  
rejestru 

Zakres informacji  
zgromadzonych  w rejestrze 

*/ 

Dane teleadresowe  osoby 
odpowiedzialnej za 

prowadzenie  
rejestru/ewidencji  

Samodzielne  stanowisko  ds. informatykli 

1. Wykaz programów komputerowych Art.10 ust.2 ustawy z dnia  29 
września  1994 r. o rachunkowości  

( t.j. Dz. U. z 2016 poz.1047 ) 

Gromadzenie  wykazu  
oprogramowania  
stosowanego w urzędzie  
gminy  Zawoja 

Wojciech  Polak 
Tel. 33 877-50- 06 w. 117 
e-mali: 
w.polak@zawoja.ug.pl 
 

*/*/Dane osobowe  podlegają ochronie na  podstawie  ustawy z dnia  29 sierpnia  1997 r.  o ochronie  danych  osobowych (t.j. Dz. U.  z 2016 poz. 922) 
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