
Wykaz  rejestrów i ewidencji  prowadzonych w  Urzędzie Miejskim w Makowie Podhalańskim 

l.p Nazwa rejestru Referat Podstawa prawna  

 

Ewidencja miejscowości, ulic i adresów  
Gospodarki 

Komunalnej  

Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo 

geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2010r. 

Nr 193, poz. 1287 z późn. zm.) 

jawny 

 

Rejestr wydanych decyzji o ustaleniu warunków 

zabudowy 

Gospodarki 

Komunalnej 

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r., o 

planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (Dz.U. z 2012 poz.647 z 

późn.zm) art.67 ust.1 

Jawne  

(z wyjątkiem danych osobowych 

chronionych ustawą o ochronie 

danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. 

Nr101, poz. 926 z późn. zm.)art. 6 

ust. 1 i 2 

 

Rejestr wydanych  decyzji o ustaleniu lokalizacji 

inwestycji celu publicznego 

Gospodarki 

Komunalnej 

Ustawa  z dnia 27 marca 2003 r. o 

planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (Dz.U. z 2012r.,poz.647 z 

późn.zm) art. 57 ust.2 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 

dnia 13 maja 2004 r. w sprawie wzoru 

rejestru decyzji o warunkach zabudowy 

oraz wzorów rejestrów decyzji o ustaleniu 

lokalizacji inwestycji celu publicznego (Dz. 

U. Nr 130 poz. 1385) - § 2 ust. 2 lit. b 

Jawne  

(z wyjątkiem danych osobowych 

chronionych ustawą o ochronie 

danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. 

Nr101, poz. 926 z późn. zm.)art. 6 

ust. 1 i 2 

 

Rejestr planów miejscowych 
Gospodarki 

Komunalnej 

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r., o 

planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (Dz.U. z 2012 poz.647 z 

późn.zm) art. 31 ust.1. 

jawny 

 Rejestr wniosków o sporządzenie  lub zmianę planów 

miejscowych 

Gospodarki 

Komunalnej 

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r., o 

planowaniu i zagospodarowaniu 

Jawne  



przestrzennym (Dz.U. z 2012 poz.647 z 

późn.zm) art. 31 ust.1. 

(z wyjątkiem danych osobowych 

chronionych ustawą o ochronie 

danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. 

Nr101, poz. 926 z późn. zm.)art. 6 

ust. 1 i 2 

 

Ewidencja dróg publicznych  gminnych 
Gospodarki 

Komunalnej 

Ustawa z dnia 21 marca 1985r. odrogach 

publicznych (Dz. U. z  2015 r.,poz. 260 z 

późn. zm ) - art. 20 pkt. 9 Rozporządzenie 

Ministra Infrastruktury z dnia 16 lutego 

2005r.w sprawie sposobu numeracji i 

ewidencji dróg publicznych, obiektów 

mostowych, 

 

jawny 

 

Ewidencja zabytków  
Gospodarki 

Komunalnej 

Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie 

zabytków i opiece nad  zabytkami (Dz.U. z 

2014 r. poz. 1466 t.j) - art.22.ust.4.  

jawny 

 

Rejestr  przydomowych oczyszczalni  
Gospodarki 

Komunalnej 

Ustawa z dnia 13 września 1996r. o 

utrzymaniu czystości i porządku w gminach 

(Dz.U. z 2013 r. poz.1399 z późn.zm)- art. 3 

ust.3 pkt.2.  

jawny 

 

Ewidencja działalności  regulowanej 
Gospodarki 

Komunalnej 

Ustawa z dnia 13 września 1996r. o 

utrzymaniu czystości i porządku w gminach 

(Dz.U. z 2013 r. poz.1399 z późn.zm)- art. 

9b ust.2 

jawny 

 

Ewidencja  umów zawartych na odbieranie odpadów  
Gospodarki 

Komunalnej 

Ustawa z dnia 13 września 1996r. o 

utrzymaniu czystości i porządku w gminach 

(Dz.U. z 2013 r. poz.1399 z późn.zm)- art. 3 

ust.3 pkt.3 

jawny 

 

 Ewidencja podatkowa nieruchomości 
Referat 

Finansowy 

Ustawa z dnia 12 stycznia 1991r. o 

podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 

Dane osobowe podatników podatku 

od nieruchomości rolnego i leśnego 

chronione ustawą o ochronie danych 



2014 r.,poz.849) art.7a  

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 

22 kwietnia 2004r. w sprawie ewidencji 

podatkowej nieruchomości (Dz.U.Nr 

107,poz.1138) §2;3;4;5;6.  

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

1182 z późn. zm.)art. 6 ust. 1 i 2. 

 
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek 

organizacyjnych mie posiadających osobowości 

prawnej, którym w zakresie podatków udzielono 

zwolnień i ulg. 

Referat 

Finansowy 

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r.o 

finansach publicznych (Dz. U. z 2013r.poz. 

885 z późn. zm.)-  art. 37 ust. 1 pkt 2 lit.f 

Dane osobowe podatników podatku 

od nieruchomości rolnego i leśnego 

chronione ustawą o ochronie danych 

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

1182 z późn. zm.)art. 6 ust. 1 i 2 

 

Wykaz osób fizycznych i prawnych oraz jednostek 

organizacyjnych nie posiadających osobowości 

prawnej , którym udzielono pomocy publicznej. 

Finansowy 

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r.o 

finansach publicznych (Dz. U. z 2013r.poz. 

885 z późn. zm.)-  art. 37 ust. 1 pkt2 lit.g 

Dane osobowe podatników podatku 

od nieruchomości rolnego i leśnego 

chronione ustawą o ochronie danych 

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

1182 z późn. zm.)art. 6 ust. 1 i 2 

 Wykaz osób fizycznych i prawnych oraz jednostek 

organizacyjnych nie posiadających osobowości 

prawnej , którym udzielono ulg, odroczeń umorzeń  

lub rozłożono spłatę na raty  w kwocie 

przewyższającej 500 zł, wraz ze wskazaniem 

wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia. 

Finansowy 

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r.o 

finansach publicznych (Dz. U. z 2013r.poz. 

885 z późn. zm.)-  art. 37 ust. 1 pkt2 lit.f 

Dane osobowe podatników podatku 

od nieruchomości rolnego i leśnego 

chronione ustawą o ochronie danych 

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

1182 z późn. zm.)art. 6 ust. 1 i 2 

 

Rejestr mężczyzn/kobiet urodzonych w danym roku 

objętych rejestracją 
 

Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o 

powszechnym obowiązku obrony 

Rzeczypospolitej Polskiej 

( Dz. U z 2015 r. poz. 827 j.t.) 

Rozporządzenie Ministra Spraw 

Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 

listopada 2009 r.(Dz .U.  z 2015 r., poz. 991 

j.t.) w sprawie rejestracji osób na potrzeby 

kwalifikacji wojskowej oraz założenia 

Dane osobowe podatników podatku 

od nieruchomości rolnego i leśnego 

chronione ustawą o ochronie danych 

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

1182 z późn. zm.)art. 6 ust. 1 i 2 



ewidencji wojskowej 

 

Lista stawiennictwa osób do kwalifikacji wojskowej 
Ogólny I Spraw 

Obywatelskich 

Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o 

powszechnym obowiązku obrony 

Rzeczypospolitej Polskiej 

( Dz. U z 2015 r. poz. 827 j.t.) 

Rozporządzenie Ministra Spraw 

Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 

listopada 2009 r.(Dz .U.  z 2015 r., poz. 991 

j.t.) w sprawie rejestracji osób na potrzeby 

kwalifikacji wojskowej oraz założenia 

ewidencji wojskowej 

Dane osobowe chronione  ustawą o 

ochronie danych osobowych (Dz.U. 

z 2014 r.,poz.1182 z późn.zm) art.6 

ust.1 i 2 

 

 Rejestr świadczeń rzeczowych 
Ogólny I Spraw 

Obywatelskich 

Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o 

powszechnym obowiązku obrony 

Rzeczypospolitej Polskiej ( Dz. U z 2015 r. 

poz. 827 j.t.) Rozporządzenie Rady 

Ministrów z dnia 3 sierpnia  2004 r. w 

sprawie świadczeń osobistych na rzecz 

obrony w czasie pokoju  ( Dz.U. z 2015 r., 

poz. 827 j.t) 

Dane osobowe chronione  ustawą o 

ochronie danych osobowych (Dz.U. 

z 2014 r.,poz.1182 z późn.zm) art.6 

ust.1 i 2 

 

Rejestr planów świadczeń osobistych  

Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o 

powszechnym obowiązku obrony 

Rzeczypospolitej Polskiej ( Dz. U z 2015 r. 

poz. 827 j.t.) Rozporządzenie Rady 

Ministrów z dnia 3 sierpnia 2004 r. r. w 

sprawie świadczeń osobistych na rzecz 

obrony w czasie pokoju  ( Dz.U. z 2004 r. nr 

229, poz. 2307 z póżn.zm) 

Dane osobowe chronione  ustawą o 

ochronie danych osobowych (Dz.U. 

z 2014 r.,poz.1182 z późn.zm) art.6 

ust.1 i 2 

 

Ewidencja zezwoleń na sprzedaż napojów 

alkoholowych 

Ogólny i Spraw 

Obywatelskich 

Ustawa z dnia 26 października 1982r. o 

wychowaniu w trzeźwości i 

przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst 

jednolity: Dz. U. 2012 r. poz. 1356 z późn. 

zm.) 

Jawny  

 Rejestr zarządzeń Kierownika urzędu Ogólny I Spraw Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w  



Obywatelskich sprawie instrukcji kancelaryjnej dla 

organów gmin i związków 

międzygminnych  

 

 Rejestr uchwał Rady Miejskiej 
Ogólny I Spraw 

Obywatelskich 

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 

dnia 18 stycznia 2011 r.  w sprawie 

instrukcji kancelaryjnej, jednolitych 

rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w 

sprawie organizacji zakresu działania 

archiwów zakładowych(Dz. U Nr 14,poz. 

67)-zał. Nr 2 Jednolity rzeczowy wykaz akt 

organów gminy i związków 

międzygminnych oraz urzędów 

obsługujących te organy i związki 

jawny 

 

Rejestr zarządzeń burmistrza 
Ogólny I Spraw 

Obywatelskich 

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 

dnia 18 stycznia 2011 r.  w sprawie 

instrukcji kancelaryjnej, jednolitych 

rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w 

sprawie organizacji zakresu działania 

archiwów zakładowych (Dz. U Nr 14,poz. 

67) -zał. Nr 2 Jednolity rzeczowy wykaz akt 

organów gminy i związków obsługujących  

te organy. 

jawny 

 

Rejestr pełnomocnictw i upoważnień   
Ogólny i Spraw 

Obywatelskich 

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 

dnia 18 stycznia 2011 r.  w sprawie 

instrukcji kancelaryjnej, jednolitych 

rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w 

sprawie organizacji zakresu działania 

archiwów zakładowych(Dz. U Nr 14,poz. 

67) -zał. Nr 2 Jednolity rzeczowy wykaz akt 

organów gminy i związków obsługujących  

Dane osobowe podatników podatku 

od nieruchomości rolnego i leśnego 

chronione ustawą o ochronie danych 

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

1182 z późn. zm.)art. 6 ust. 1 i 2 



te organy 

 

31. Rejestr mieszkańców i rejestr zamieszkania 

cudzoziemców 

Ogólny i Spraw 

Obywatelskich 

Ustawa  z dnia 24 września 2010 r. o 

ewidencji ludności  (Dz.U. z 2015 

r.poz.388) j.t -art.8  

 

Dane osobowe  chronione  ustawą o 

ochronie danych osobowych (Dz.U. 

z 2014 r.,poz.1182 z późn.zm) art.6 

ust.1 i 2 

 

 

32.Rejestr wyborców 
Ogólny i Spraw 

Obywatelskich 

Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. kodeks 

wyborczy  

Rozporządzenie MSWiA z dnia 27 lipca 

2011 r. w sprawie rejestru wyborców oraz 

trybu przekazywania przez Rzeczpospolitą 

Polską innych państwom członkowskim 

Unii Europejskiej danych 

zawartych w tym rejestrze . 

 

Dane osobowe  chronione  ustawą o 

ochronie danych osobowych (Dz.U. 

z 2014 r.,poz.1182 z późn.zm) art.6 

ust.1 i 2 

 

Ewidencja osób upoważnionych  do przetwarzania 

danych 

Ogólny i Spraw 

Obywatelskich 

Ustawa o ochronie danych osobowych 

(Dz.U. z 2014 r.,poz.1182 z późn.zm) – art. 

39 

Dane osobowe  chronione  ustawą o 

ochronie danych osobowych (Dz.U. 

z 2014 r.,poz.1182 z późn.zm) art.6 

ust.1 i 2. 

 

 

Rejestr skarg i wniosków 
Ogólny i Spraw 

Obywatelskich 

Ustawa  z 14 czerwca 1960 r. – Kodeks 

Postępowania Administracyjnego 

(Dz. U. z 2013r., poz. 267 z późn. zm.) -art. 

254 

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów 

z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie 

instrukcji kancelaryjnej, jednolitych 

rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w 

sprawie organizacji zakresu działania 

archiwów zakładowych (Dz. U Nr 14, 

poz. 67 z późn. zm.)-zał. Nr 2 Jednolity 

 

Dane osobowe  chronione  ustawą o 

ochronie danych osobowych (Dz.U. 

z 2014 r.,poz.1182 z późn.zm) 



rzeczowy wykaz akt organów gminy i 

związków międzygminnych oraz urzędów 

obsługujących te organy i związki 

 

Rejestr wniosków i interpelacji  
Ogólny i Spraw 

Obywatelskich 

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów 

z dnia 18 stycznia 2011 r. 

w sprawie instrukcji kancelaryjnej, 

jednolitych rzeczowych wykazów akt 

oraz instrukcji w sprawie organizacji 

zakresu działania archiwów 

zakładowych (Dz. U Nr 14, poz. 67) 

-zał. Nr 2 Jednolity rzeczowy wykaz akt 

organów gminy i związków 

międzygminnych oraz urzędów 

obsługujących te organy i związki 

Jawny  

W odniesieniu do danych 

osobowych chronione sa ustawą  o 

ochronie danych  osobowych (Dz.U. 

z 2014 r.,poz.1182 z późn.zm)  

 

Rejestr instytucji kultury, dla których organizatorem 

jest Gmina Maków Podhalański 

Ogólny i Spraw 

Obywatelskich 

Ustawa z dnia 25 października 1991 r. 

o organizowaniu i prowadzeniu działalności 

kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406) - art. 

14 ust. 1 z późn. zm.Rozporządzenie 

Ministra Kultury i Dziedzictwa 

Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 r. w 

sprawie sposobu prowadzenia i 

udostępniania rejestru instytucji kultury 

(Dz. U. poz. 189) 

 

jawny 

 

Rejestr zbiorów danych osobowych ABI 
Ustawa o ochronie danych osobowych 

(Dz.U. z 2014 r.,poz.1182 z późn.zm)  

Dane chronione  ustawą o ochronie 

danych osobowych (Dz.U. z 2014 

r.,poz.1182 z późn.zm)  
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