Wydział Ochrony Środowiska tel. 182020410
Lp.

Nazwa
rejestru/ewidencji

1.

Ewidencja zbiorników
bezodpływowych

2.

Ewidencja
przydomowych
oczyszczalni ścieków

3.

Ewidencja wyrobów
zawierających azbest

Podstawa prawna utworzenia
rejestru
art.3 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia
13 września 1996 r. o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach (t.j.
Dz. U. z 2013 r. poz. 1399)
art. 3 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia
13 września 1996 r. o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach (t. j.
Dz. U. z 2013 r. poz. 1399)
§ 1 Rozporządzenia Ministra
Środowiska z dnia 20 grudnia 2012 r.
w sprawie sposobu prowadzenia
przez marszałka województwa
rejestru wyrobów zawierających
azbest (Dz. U. z dnia 8 stycznia 2013
r.)

4.

Publicznie dostępny
wykaz danych
o dokumentach
zawierających informacje
o środowisku i jego
ochronie - centrum
informacji o środowisku:
www.ekoportal.gov.pl

art. 23 ust 1 i 2 ustawy z dnia 3
października 2008 r. o udostępnianiu
informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w
ochronie środowiska oraz ocenach
oddziaływania na środowisko (t. j.
Dz. U z 2013 r. poz. 1235)

5.

Rejestr działalności
regulowanej w zakresie
odbierania odpadów
komunalnych od
właścicieli nieruchomości

Art. 9b ust. 1- 4 ustawy z dnia
13 września 1996 r. o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach (t.j.
Dz. U. z 2013 r. poz. 1399)

6.

Ewidencja zezwoleń na
prowadzenie przez
przedsiębiorców
działalności usługowej

7.

System ewidencji
gospodarowania
odpadami komunalnymi

art. 7 ust. 6b ustawy z dnia
13 września 1996 r. o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach (t. j.
Dz. U. z 2013 r. poz. 1399)
Zgodnie z art. 6m ustawy z dnia
13 września 1996 r. o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach (t. j.
Dz. U. z 2013 r. poz. 1399)ewidencja jest prowadzona w celu
usprawnienia systemu gospodarki
odpadami i weryfikacji ilości
złożonych deklaracji o wysokości
opłat

Zakres informacji gromadzonych
w rejestrze
Dane właściciela, lokalizację zbiornika,
pojemność zbiornika, ilość zużywanej
wody w odniesieniu do ilości
wywożonych nieczystości.
Dane właściciela, lokalizację
oczyszczalni oraz ilość zużywanej
wody.

lista nieruchomości, ilość odpadów
niebezpiecznych zawierających azbest

wnioski o wydanie decyzji, decyzje i
postanowienia, projekty: polityk,
strategii, planów lub programów,
polityki, strategie, plany lub programy,
raporty o oddziaływaniu przedsięwzięć
na środowisko, prognozy oddziaływania
na środowisko, wykaz zawierający
informacje i dane o zakresie korzystania
ze środowiska, zgłoszenia instalacji, z
których emisje nie wymagają
pozwolenia, a których eksploatacje
wymagają zgłoszeń
Rejestr zawiera: nazwa firmy,
oznaczenie siedziby i adres / imię i
nazwisko i adres przedsiębiorcy,
numer identyfikacji podatkowej, regon
(jeśli przedsiębiorca posiada), rodzaje
odbieranych odpadów komunalnych,
numer rejestrowy.

lista wydanych decyzji przez
Burmistrza

Grupa płatników, miejsce wywozów,
dane płatnika i dane punktu , naliczenia
opłat.

Biuro Zamówień Publicznych tel. 182020448
Lp.

1.

Nazwa rejestru/ewidencji

Rejestr zamówień publicznych

Podstawa prawna
utworzenia rejestru

Zakres informacji
gromadzonych w rejestrze

Jednolity rzeczowy wykaz
akt

nazwa zamówienia, szacunkowa
wartość zamówienia, nazwa
wybranego w postępowaniu
wykonawcy, wartość zawartej
umowy

Wydział Drogownictwa i Transportu tel. 182020417
Lp.

Nazwa
rejestru/ewidencji

1.

Ewidencja dróg

2.

Ewidencja mostów

Podstawa prawna utworzenia
rejestru
Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o
drogach publicznych (t. j. Dz.U.
z 2007r. Nr 19 poz. 115 ze zm.)
Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o
drogach publicznych (t. j. Dz.U.
z 2007r. Nr 19 poz. 115 ze zm.)

Zakres informacji
gromadzonych w rejestrze
Gromadzenie danych o sieci dróg
publicznych
Gromadzenie danych o obiektach
mostowych

Wydział Gospodarki Gruntami tel. 182020426
Lp.
1.

2.

Nazwa
rejestru/ewidencji
Ewidencja mienia
komunalnego Gminy
Miasta Zakopane
Ewidencja gruntów
Gminy Miasta Zakopane
oddanych w użytkowanie
wieczyste

Podstawa prawna utworzenia
rejestru
art.23 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia
1997 r. o gospodarce
nieruchomościami (t.j.Dz. U. z 2010r.
Nr 102 poz. 651.)
art.23 ust.1 b ustawy z dnia 21 sierpnia
1997 r. o gospodarce
nieruchomościami t.j.Dz. U. z 2010r.
Nr 102 poz. 651)

Zakres informacji
gromadzonych w rejestrze
nr ewid. działki, powierzchnia,
wartość, nr ks. wieczystej,
przeznaczenie, podstawa nabycia
nr ewid. działki, powierzchnia,
data ostatniej aktualizacji opłaty
rocznej

Biuro Planowania Przestrzennego – tel. 182020441

Lp.
1.

2.

Nazwa
rejestru/ewidencji
Ustalanie lokalizacji
inwestycji celu
publicznego

Ustalanie warunków
zabudowy i
zagospodarowania terenu

Podstawa prawna utworzenia
rejestru
art. 50 ust. 1, art. 54 ustawy z dnia
27 marca 2003 r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz.U. z 2012r. poz. 647 ze zm.)
art. 72 ust. 3 ustawy z dnia 3
października 2008 r. o udostępnianiu
informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w
ochronie środowiska oraz o ocenach
oddziaływania na środowisko (t.j.Dz.
U. z 2013r. poz. 1235.)
art. 50 ust. 1, art. 54 ustawy z dnia
27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz.U. z 2012r. poz. 647 ze zm.)

Zakres informacji
gromadzonych w rejestrze
numer sprawy, inspektor
prowadzący, rodzaj inwestycji,
rodzaj obiektu, obręb/działka,
inwestor, adres, wpływ/wszczęcie
postępowania, wezwanie,
postanowienie, obszar górniczy,
korekta linii, decyzja, ważność
decyzji, cel publiczny

numer sprawy, inspektor
prowadzący, rodzaj inwestycji,
rodzaj obiektu, obręb/działka,
inwestor, adres, wpływ/wszczęcie
postępowania, wezwanie,

3.

Rejestr planów
miejscowych

4.

Rejestr wniosków
o sporządzenie
miejscowego planu
zagospodarowania
przestrzennego lub
zmianę

art. 72 ust. 3 ustawy z dnia 3
października 2008 r. o udostępnianiu
informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w
ochronie środowiska oraz o ocenach
oddziaływania na środowisko (t.j.Dz.
U. z 2013r. poz. 1235 )
Art. 31 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2012r.
poz. 647 ze zm.)

postanowienie, obszar górniczy,
korekta linii, decyzja, ważność
decyzji, cel publiczny

Art. 31 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2012 poz.
647 ze zm.)

Nr wniosku (sprawy), imię
nazwisko, klasyfikacja wg.
obszaru urbanistycznego

nazwa planu, uchwała, obszar
objęty planem, powierzchnia,
publikacja w Dz. U., okres
obowiązywania

Wydział Spraw Społecznych i Ewidencji tel. 182020464, 182020423
Lp.

Nazwa rejestru/ewidencji

1.

Rejestr wydanych przez Burmistrza
Miasta Zakopane zezwoleń na
sprzedaż napojów alkoholowych

2.

Rejestr licencji na wykonywanie
przewozów taxi osobowego na
terenie Miasta Zakopane

3.

Rejestr mieszkańców miasta
Zakopane

4.

Rejestr byłych mieszkańców miasta
Zakopane

5.

Rejestr wydanych i utraconych
dowodów osobistych

Podstawa prawna
utworzenia rejestru
art. 18 ust. 1 ustawy z dnia
26 października 1982r. o
wychowaniu w trzeźwości i
przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t. j. Dz. U. z 2012r.
poz. 1356 z późn. zm.).
Art. 7 ust. 2 pkt. 2 ustawy z
dnia 6 września 2001r. o
transporcie drogowym (t.j. Dz.
U. z 2013r., poz. 1414 z późń.
zm.)
Dane osobowe w zbiorze
meldunkowym gromadzone są
na podstawie art. 44a ustawy z
dnia 10 kwietnia 1974 r. o
ewidencji ludności i dowodach
osobistych (t.j. Dz. U. z 2006
r. Nr 139, poz. 993, z późn.
zm.)
Dane osobowe w zbiorze
meldunkowym gromadzone są
na podstawie art. 44a ustawy
z dnia 10 kwietnia 1974 r. o
ewidencji ludności i dowodach
osobistych (t.j. Dz. U. z 2006
r. Nr 139, poz. 993, z późn.
zm.).
Dane osobowe w zbiorze
meldunkowym gromadzone są

Zakres informacji
gromadzonych w rejestrze
Numer zezwolenia, rodzaj,
oznaczenie przedsiębiorcy,
adres punktu sprzedaży, adres
składowania napojów
alkoholowych /magazynu
dystrybucyjnego, okres
ważności zezwolenia
Numer licencji, imię i nazwisko,
adres zamieszkania, numer
rejestracyjny pojazdu, numer
podwozia VIN, okres ważności
licencji, obszar prowadzenia
przewozów
Rejestracja danych o miejscu
pobytu osób, urodzeniach,
dotyczących obowiązku
wojskowego, zmianach stanu
cywilnego, obywatelstwa, imion
i nazwisk.

Gromadzenie danych
osobowych oraz adresów osób
zmarłych, wymeldowanych oraz
przebywających za granicą.

Zapewnienie realizacji prawa i
obowiązku posiadania dowodu

6.

7.

8.

Rejestr wyborców miasta Zakopane

Rejestr osób objętych rejestracją

Rejestr osób podlegających
kwalifikacji wojskowej

na podstawie art. 44e ustawy
z dnia 10 kwietnia 1974 r. o
ewidencji ludności i dowodach
osobistych (t.j. Dz. U. z 2006
r. Nr 139, poz. 993, z późn.
zm.).
Dane osobowe w zbirze
stałego rejestru wyborców
gromadzone są na podstawie
art. 18 §1 ustawy z dnia 5
stycznia 2011r. kodeks
wyborczy (t. j. Dz. U. z
2011r., nr 21, poz. 112 z późn.
zm.)
Art. 31b ustawy z dnia 21
listopada 1967r. o powszechnym obowiązku obrony
Rzeczypospolitej Polskiej (t. j.
Dz. U. z 2012r. poz. 461 z
późn. zm.)
Art. 35 ust.4 ustawy z dnia 21
listopada 1967r. o powszechnym obowiązku obrony
Rzeczypospolitej Polskiej (t. j.
Dz. U. z 2012r. poz. 461 z
późn. zm.)

9.

Rejestr wydanych zezwoleń na
przeprowadzenie zbiórki publicznej

Art. 2 ustawy z dnia 15 marca
1933r. o zbiórkach
publicznych (t. j. Dz. U. z
2013r. poz. 732 z późn. zm.)

10.

Rejestr przeprowadzonych
zgromadzenia

Art. 5 i art. 6 ustawy z dnia 5
lipca 1990r. prawo o
zgromadzeniach (t. j. Dz. U. z
2013r. poz. 397 z późn. zm.)

osobistego przez osobę będącą
obywatelem polskim,
zamieszkałą na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej.

Nazwisko i imię, imię ojca,
PESEL, adres zameldowania na
pobyt stały

Imię i nazwisko, imiona
rodziców, data i miejsce
urodzenia, PESEL, adres
zamieszkania

Imię i nazwisko, nazwisko
rodowe, data i miejsce
urodzenia, PESEL, seria i nr
dowodu osobistego, adres
zamieszkania
Organizator zbiórki, cel, forma
przeprowadzenia zbiórki,
termin, obszar zbiórki, sposób
informowania o zbiórce, liczba
osób, które mają brać udział w
zbiórce, koszty, miejsce
wydatkowania
Informacje dot. organizatora
zgromadzenia (imię i nazwisko,
data urodzenia, adres),
informacje o zgromadzeniu

Wydział Organizacyjny 182020466
Lp.

Nazwa
rejestru/ewidencji

1.

Rejestr skarg
i wniosków

4
5.

6.

Rejestr Zarządzeń
Burmistrza Miasta
Rejestr upoważnień
i pełnomocnictw

Rejestr (książka)
kontroli zewnętrznych

Podstawa prawna
utworzenia rejestru
art. 254 kpa
Instrukcja kancelaryjna
Instrukcja kancelaryjna

Instrukcja kancelaryjna

Zakres informacji gromadzonych
w rejestrze
Dane osoby składającej skargę /wniosek,
terminy (wpływu, załatwienia), osoby
uczestniczące w rozpatrywaniu, wynik
rozpatrzenia, osoby powiadomione o wyniku.
Data, numer, treść aktu, osoba odpowiedzialna
za wykonanie
Data, numer, imię i nazwisko osoby, która
otrzymuje upoważnienia/pełnomocnictwa
Imię i nazwisko oraz stanowisko
kontrolującego, jednostka zlecająca kontrolę,
data nr delegacji służbowej, czas trwania
kontroli, wyszczególnienie kontrolowanych
działów pracy, określenie charakteru
czynności, podpisy kontrolującego i
kierownika jedn. Kontrolowanej

7.

Ewidencja dokumentacji
przechowywanej
w archiwum
zakładowym

Instrukcja kancelaryjna

Nr kolejny spisu, data przyjęcia akt do
archiwum, nazwa komórki, która dokumenty
przekazuje, liczba teczek, liczba poz. spisu,
daty skrajne dokumentacji, ew. kategorie
dokumentacji

Wydział Edukacji , Turystyki i Sportu tel. 182020451
Lp. Nazwa rejestru/ewidencji

Podstawa prawna
utworzenia rejestru

Zakres informacji gromadzonych
w rejestrze

1.

Ewidencja niepublicznych
szkół i placówek
oświatowych

art. 82 ust. 1 ustawy z dnia
7 września 1991r. o
systemie oświaty

2.

Rejestr wydanych
zaświadczeń komisji
egzaminacyjnej na stopień
nauczyciela mianowanego

art. 9g ust. 9 ustawy z dnia
26 stycznia 1982r. Karta
Nauczyciela

3.

Rejestr niepublicznych
żłobków i klubów
dziecięcych

art.27 ust.1- 3 ustawy z
dnia
4 lutego 2011r. o
opiece nad dziećmi w
wieku do 3 lat"

Ocena spełnianych wymogów ustawowych w
zakresie wpisu przez podmioty prowadzące
działalność oświatową. Informacja dla
usługobiorcy usługi oświatowej i podmiotów
w ramach obrotu prawnego
Informacja poświadczająca, iż nauczyciel z
pozytywnym, lub negatywnym wynikiem
zakończył postępowanie egzaminacyjne na
stopień awansu zawodowego nauczyciela
mianowanego.
Ocena spełnianych wymogów ustawowych w
zakresie wpisu przez podmioty prowadzące
działalność w zakresie opieki nad dzieckiem
do 3 lat. Informacja dla usługobiorcy usługi
i podmiotów w ramach obrotu prawnego

Art. 35 ustawy z dnia 29
sierpnia 1997 r. o usługach
turystycznych /t.j. Dz.U. z
2014 r. poz. 196 /

Dane adresowe obiektu, dane o spełnianiu
wymogów przepisów prawa budowlanego,
sanitarnego i przeciw-pożarowego

4.

Rejestr kwater prywatnych

Miejski Konserwator Zabytków tel. 182020473
Lp.

Nazwa rejestru/ewidencji

1.

Gminna Ewidencja
Zabytków Miasta Zakopane

Podstawa prawna utworzenia
rejestru
art. 22 ust. 4 ustawy o ochronie
zabytków i opiece nad zabytkami

Zakres informacji
gromadzonych w rejestrze
zbiór kart adresowych zabytków
nieruchomych z terenu miasta

Zespół Radców Prawnych tel. 1820453, 182020440, 182020471

Lp.

Nazwa
rejestru/ewidencji

Podstawa prawna utworzenia rejestru

1.

Sprawy cywilne

Instrukcja kancelaryjna

2.

Sprawy administracyjne

Instrukcja kancelaryjna

3.

Opinie prawne

Instrukcja kancelaryjna

Zakres informacji
gromadzonych
w rejestrze
Ewidencja spraw
cywilnych
Ewidencja spraw
administracyjne
Ewidencja opinii
prawnych

Wydział Kultury i Popularyzacji Zakopanego tel. 182020425
Lp. Nazwa rejestru/ewidencji

Podstawa prawna utworzenia
rejestru

1.

Rejestr Instytucji Kultury

art.14 ustawy z dnia 25 października
1991 r. o organizowaniu, prowadzeniu
działalności kulturalnej / t.j. Dz.U.
2012.406/ , Rozporządzenie Ministra
Kultury i Dziedzictwa Narodowego z
dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie
sposobu prowadzenia i udostępniania
Rejestru Instytucji Kultury/ Dz.U.
2012.189/

2.

wykaz udzielonych dotacji
na prace konserwatorskie,
restauratorskie lub roboty
budowlane przy zabytku
wpisanym do rejestru

ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o
ochronie zabytków i opiece nad
zabytkami / Dz.U. Nr 162 poz. 1568 ze
zm./

Zakres informacji
gromadzonych w rejestrze
- Numer wpisu do rejestru
- Data wpisu do rejestru
- Pełna nazwa instytucji kultury
- Skrócona nazwa instytucji kultury
- Siedziba i adres instytucji kultury
- Oznaczenie organizatora instytucji
kultury
- Oznaczenie podmiotu
współprowadzącego instytucję
kultury
- Akt o utworzeniu instytucji
kultury
- Akta o nadaniu statutu instytucji
kultury
- Rok
- Wskazanie zabytku, z
uwzględnieniem miejsca jego
położenia lub przechowywania
- Imię, nazwisko, miejsce
zamieszkania i adres osoby albo
nazwę, siedzibę i adres jednostki
organizacyjnej, której przyznano
dotację
- Informację o wysokości środków
przekazanych beneficjentowi z
dotacji
- Wysokość rozliczonej dotacji

Urząd Stanu Cywilnego tel. 182020475

Lp.

1.

Nazwa rejestru/ewidencji

Podstawa prawna utworzenia rejestru

Rejestracja stanu cywilnego

Ustawa z dnia 29 września 1986 r.
Prawo o aktach stanu cywilnego (tekst
jednolity Dz. U. z 2011 r. Nr 212, poz.
1264 z późn. zm.)

Zakres informacji
gromadzonych
w rejestrze
Dane o urodzeniach,
ślubach, zgonach

Wydział Finansowo-Budżetowy tel. 182020459

Lp. Nazwa rejestru/ewidencji

Podstawa prawna
utworzenia rejestru
Instrukcja Kancelaryjna

1.

2.

Rejestr umów na dostawy, roboty,
usługi i umów-zleceń
Dokumentacja księgowa - Księgi
rachunkowe (dzienniki, księga
główna, zestawienie obrotów i sald)

Ustawa z dnia 29 września
1994r. o rachunkowości (tekst
jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz.
330 z późn. zm.)

Zakres informacji
gromadzonych
w rejestrze
Kontrahent, nazwa zadania, data
umowy, czas trwania umowy,
kwota umowy
Ewidencja operacji
gospodarczych w porządku
chronologicznym

Wydział Podatków i Opłat tel. 182020408
Lp.

Podstawa prawna
utworzenia rejestru

Nazwa rejestru/ewidencji

1.

2.

Zakres informacji
gromadzonych
w rejestrze
Wykaz osób prawnych i
fizycznych, którym
udzielono ulg w spłacie
podatku od
nieruchomości, rolnego,
leśnego oraz opłaty
miejscowej

Wykaz osób prawnych i osób fizycznych
oraz jednostek organizacyjnych
nieposiadających osobowości prawnej,
którym w zakresie podatków i opłat
lokalnych udzielono ulg, odroczeń,
umorzeń lub rozłożono na raty w kwocie
przewyższającej 500 zł, wraz ze
wskazaniem wysokości umorzonych
kwot i przyczyn umorzenia

art. 37 ust. 1 pkt 2 lit. f)
ustawy z dnia 27 sierpnia
2009 r. o finansach
publicznych(tekst jednolity:
Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z
późn.zm.)

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz
jednostek organizacyjnych
nieposiadających osobowości prawnej,
którym udzielono pomocy publicznej

art. 37 ust. 1 pkt 2 lit. g)
ustawy z dnia 27 sierpnia
2009 r. o finansach
publicznych(tekst jednolity:
Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z
późn.zm.)

Wykaz osób prawnych i
fizycznych, którym
udzielono pomocy de
minimis w zakresie
podatku od
nieruchomości, rolnego,
leśnego

Wykaz ulg udzielonych na podstawie
Uchwały Nr III/18/2010 Rady Miasta
Zakopane z dnia 28 grudnia 2010 r. w
sprawie szczegółowych zasad udzielania
ulg w spłacie należności pieniężnych
mających charakter cywilnoprawny
przypadających Gminie Miasto
Zakopane oraz jej jednostkom podległym,
a także wskazania organów do tego
uprawnionych

§8 ust. 1 i 2 Uchwały Nr
III/18/2010 Rady Miasta
Zakopane z dnia 28 grudnia
2010 r.

Wykaz osób, którym
udzielono ulg w spłacie
zaległości za użytkowanie
wieczyste lub udzielono
ulg w spłacie należności
za wykup lokalu

Biuro Rady Miasta tel. 182020468

Lp.

Podstawa prawna utworzenia rejestru

Zakres informacji
gromadzonych
w rejestrze

§ 5 Statutu Miasta Zakopane, przyjętego
uchwałą Nr V/44/2003 Rady Zakopane
z dnia 29 stycznia 2003 r. w sprawie
uchwalenia Statutu Miasta Zakopane /
t.j. Dz.U. Województwa Małopolskiego
z 2011 r. Nr 305 poz. 2509 /

Nr i data przyjęcia uchwały
oraz czego dotyczy

Rejestr wniosków i opinii
komisji

§ 5 Statutu Miasta Zakopane

Nr i data przyjęcia wniosku
oraz czego dotyczy

Rejestr interpelacji i wniosków
radnych.

§ 5 Statutu Miasta Zakopane

Nr i data zgłoszenia interpelacji i wniosku oraz czego
dotyczy

Nazwa rejestru/ewidencji

Rejestr uchwał Rady
1.

2.

3.

Wydział Gospodarki Mieszkaniowej tel. 182020416
Lp. Nazwa rejestru/ewidencji
1.

Rejestr wniosków o zamianę
lokalu

Podstawa prawna utworzenia
rejestru
Uchwała Nr XLVIII/636/2013 Rady
Miasta Zakopane z dnia 12 grudnia
2013 r. § 15

Zakres informacji
gromadzonych w rejestrze
Dane osób zamierzający
zamienić lokal mieszkalny,
udostępniany na wniosek
zainteresowanych zamianą

