
Rejestry i ewidencje  

 

1. Ewidencja osób zameldowanych na terenie Gminy Dąbrówka: 

- na pobyt stały 

- na pobyt czasowy powyżej 3 miesięcy 

- na pobyt czasowy do 3 miesięcy ( dotyczy obywateli państw trzecich) 

2. Ewidencja rejestru wyborców  

3. Ewidencja wydanych i utraconych dowodów osobistych 

4. Prowadzenie archiwum kopert dowodowych 

5. Ewidencja ksiąg stanu cywilnego 

6. Ewidencja zatrudnionych pracowników – system 

7. Ewidencja czasu pracy – system  

8. Rejestr Zarządzeń Wójta 

9. Rejestr upoważnień i pełnomocnictw 

10. Rejestr pieczęci 

11. Rejestr skarg i wniosków 

12. Rejestr oświadczeń majątkowych 

13. Rejestr ofert zamówień publicznych 

14. Zbiór umów cywilnoprawnych, których wartość nie przekracza kwoty, o której mowa w art. 4 ust. 8 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych 

15. Rejestr Uchwał Rady Gminy Dąbrówka 

16. Rejestr skarg i wniosków i petycji 

17. Rejestr kontroli temperatury i wilgotności w archiwum zakładowym Urzędu Gminy Dąbrówka 

18. Rejestr udostępniania/wypożyczania akt z archiwum zakładowego Urzędu Gminy Dąbrówka 

19. Rejestr sołtysów 

20. Rejestr instytucji kultury 

21. Rejestr wydanych decyzji w sprawie podziałów nieruchomości 

22. rejestr wydanych decyzji w sprawie warunków zabudowy 

23. Rejestr wydanych decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego 

24. Rejestr miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 

25. Rejestr wydanych wypisów z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 

26. Rejestr postanowień wydanych w Referacie Zagospodarowania Przestrzennego i Zarządzania Mieniem 

Komunalnym 

27. Rejestr wydanych zaświadczeń o zmianie sposobu użytkowania budynku zgodnie z ustaleniami planu 

miejscowego 

28. Rejestr wydanych zaświadczeń o nieobjęciu działki miejscowym planem zagospodarowania 

przestrzennego 

29. Rejestr wniosków o sporządzenie lub zmianę miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 

30. Rejestr prowadzonych spraw dotyczących podziałów nieruchomości 

31. Rejestr prowadzonych spraw dotyczących warunków zabudowy 



32. Rejestr prowadzonych postępowań w sprawie wypłaty odszkodowań za nieruchomości przejęte na   

własność Gminy Dąbrówka 

33. Rejestr mienia komunalnego 

34. Rejestr wydanych zaświadczeń o rewitalizacji 

35. Rejestr nazw ulic, miejscowości i adresów 

36. Rejestr nadanych numerów porządkowych budynków 

37. Rejestr gruntów będących w użytkowaniu wieczystym 

38. Ewidencja kart drogowych samochodów stanowiących własność Gminy oraz OSP 

39. Ewidencja członków OSP zgłoszonych do ubezpieczenia 

40. Rejestr zgłoszeń niewypałów 

41. Rejestr zleceń i zamówień 

42. Rejestr decyzji na lokalizację urządzenia w pasie drogowym 

43. Rejestr decyzji na lokalizację zjazdu 

44. Rejestr decyzji na umieszczenie urządzenia w pasie drogowym 

45. Rejestr decyzji na czas prowadzenia robót w pasie drogowym 

46. Rejestr zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 

47. Rejestr Potwierdzeń Profilu Zaufanego  

48. Rejestr korespondencji  

49. Rejestr zamówień publicznych powyżej 30 000 euro 

50. Rejestr umów powierzenia 

51. Rejestr decyzji na usunięcie drzew i krzewów 

52. Rejestr decyzji - zezwolenie na utrzymanie psa rasy uznawanej za agresywną 

53. Rejestr spraw dotyczących utrzymania czystości i porządku 

54. Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości 

55. Rejestr zaświadczeń o niezaleganiu 

56. Rejestr pełnomocnictw dla sołtysów 

57. Ewidencja upomnień  

58. Rejestr zaświadczeń  

59. Rejestr przypisów i odpisów środki transportowe  

60. Rejestr wymiarowy podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego  

61. Rejestr wymiarowy podatku od środków transportowych. 

62. Ewidencja upomnień podatku od środków transportowych 

63. Ewidencja  tytułów wykonawczych – Podatki osoby fizyczne 

64. Ewidencja tytułów wykonawczych – Podatki od osób prawnych 

65. Ewidencja tytułów wykonawczych – Podatek transportowy 

66. Rejestr testamentów 

 

 

http://bip.radzymin.pl/artykul/313/332/centralny-rejestr-zamowien-publicznych-powyzej-30000-euro
http://bip.radzymin.pl/artykul/313/310/rejestr-decyzji-na-wycinke-drzew-i-krzewow
http://bip.radzymin.pl/artykul/313/323/rejestr-decyzji-zezwolenie-na-utrzymanie-psa-rasy-uznawanej-za-agresywna
http://bip.radzymin.pl/artykul/313/320/rejestr-spraw-dotyczacych-utrzymania-czystosci-i-porzadku

