
L.p. Nazwa zbioru 
1. Księgi i akta Urzędu Stanu Cywilnego
2. System Rejestrów Państwowych
3. Oświadczenia majątkowe
4. Zbiór podatników i dłuŜników podatku od środków transportowych oraz tytułów wykonawczych wystawionych na 

zaległości podatkowe z powyŜszego tytułu
5. Zbiór podatników i dłuŜników podatku od nieruchomości pod. leśnego i pod. rolnego oraz tytułów wykonawczych 

wystawionych za zaległości podatkowe z powyŜszych tytułów
6. Zbiór uŜytkowników wieczystych, osób których dotyczy przekształcenie prawa uŜytkowania wieczystego w prawo 

własności i nabycia nieruchomości gminnych oraz opłat z tytułu dzierŜawy gruntów i uŜytkowania wieczystego

7. Rejestr lokatorów domów komunalnych, zbiór dokumentów dotyczących najmu, dzierŜawy, decyzji 
administracyjnych przydziału lokali mieszkalnych oraz opłat z tytułu najmu lokali mieszkalnych

8. Ewidencja gruntów i budynków
9. Budownictwo, Urbanistyka, Architektura
10. Ewidencja dot. odbioru odpadów komunalnych
11. Rejestr właścicieli psów ras uznanych za agresywne
12. Rejestr osób wykupujących miejsca na cmentarzu komunalnym
13. Dokumenty zmarłych, pochowanych, grobów
14. Ewidencja decyzji o zajęciu pasa drogowego
15. Ewidencja decyzji, pozwoleń na wycinkę drzew
16. Ewidencja uŜytkowników wodociągu i kanalizacji oraz umowy
17. Zbiory archiwalne
18. Zezwolenia na sprzedaŜ napojów alkoholowych
19. Licencje na przewozy osób taksówkami
20. Adresaci zaproszeń i korespondencji kurtuazyjnej burmistrza
21. Obowiązek nauki
22. System Informacji Oświatowej
23. Stypendia szkolne, zasiłki szkolne
24. Postępowania egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego
25. Ławnicy do sądów powszechnych i ich listy
26. Rejestr wyborców
27. Ewidencja działalności gospodarczej
28. Zbiory kadrowo-płacowe
29. Akta osobowe pracowników
30. Rejestr osób ubezpieczonych w ZUS - system rozliczeń składek ZUS
31. Zbiory kontrahentów – przelewy
32. Zbiory księgowe - kartoteka dzierŜawców
33. Umowy - zlecenia, o dzieło
34. Rejestr zamówień publicznych, umów zleceń i o  dzieło
35. Zbiory ZFŚS
36. Obrona cywilna, zarządzanie kryzysowe i informacje niejawne
37. Korespondencja wpływająca do urzędu
38. Pocztowe ksiąŜki nadawcze
39. Rejestr skarg i wniosków
40. Rejestr informacji publicznej 
41. Rejestr przyjęć interesantów burmistrza w ramach skarg i wniosków
42. Umowy - ryczałt samochodowy pracowników
43. Rejestr upowaŜnień
44. Rejestr osób zgłaszających się na badania przesiewowe 

Rejestr zbiorów danych osobowych Urz ędu Miasta Podkowa Le śna 


