Lp

1.

Wydział

SO

Nazwa
rejestru/ewidencji

Podstawa prawna i cel
utworzenia rejestru
publicznego/ ewidencji

Rejestr mieszkańców

Ustawa z dnia 24 września
2010 r. o ewidencji ludności
(Dz.U. z 2015 r., poz. 388)

Rejestr zamieszkania
cudzoziemców
SO

3.

SO

Rejestr Dowodów
Osobistych

Rejestr wyborców

Dane teleadresowe
Sposób udostępniania
osoby odpowiedzialnej
danych
za prowadzenie
rejestru/ewidencji
m.wierzba.um @luban.pl
a.plachcinska.um@luban.
pl

Ustawa z dnia 6 sierpnia
2010 r. o dowodach
osobistych (Dz.U. Nr 167,
poz. 1131 z późn. zm.)

h.tomaszewska.um@luban
.pl

Ustawa z dnia 5 stycznia
2011 r. – Kodeks wyborczy
(Dz.U. Nr 21 poz. 112 z
późn.zm.)

m.wierzba.um @luban.pl

b.medynska.um@luban.pl

a.plachcinska.um@luban
r.skowron.um@luban.pl

Na wniosek: art. 45
ust. 2 oraz art. 50 ust.
2 ustawy o ewidencji
ludności
Na wniosek: art.63
ust.1; art.65 ust. 3,
art.75 ust.1 i 2 ustawy
o dowodach
osobistych
Na wniosek pisemny
(do wglądu w
Urzędzie) – art. 18
§ 12 ustawy – Kodeks
wyborczy

4

Urząd
Stanu
Cywilneg
o

Rejestry aktów stanu
cywilnego : urodzeń,
małżeństw i zgonów

Ustawa Prawo o aktach
stanu cywilnego ustawa z
dn.29.09.1986r Dz.U. nr 161
z roku 2004, poz.1688 z
późn.zm.

b.serwin.um@luban.pl

Na wniosek
art.83 ustawy Prawo o
aktach stanu
cywilnego

5

Urząd
Stanu
Cywilneg
o

Skorowidze
alfabetyczne aktów
urodzenia,
małżeństwa i zgonów

Rozporządzenie Ministra
Spraw Wew. i Adm. Z
dn.26.10.1998r. w sprawie
szczegółowych zasad
sporządzania aktów stanu
cywilnego, sposobu
prowadzenia ksiąg stanu
cywilnego, ich kontroli,
przechowywania i
zabezpieczania oraz wzorów
aktów stanu cywilnego, ich
odpisów, zaświadczeń i
protokołów Dz.U. nr 136,
poz.884 z późn.zm.

b.serwin.um@luban.pl

Na wniosek
art.83 ustawy Prawo o
aktach stanu
cywilnego

6

GGNiR

ewidencja
nieruchomości
komunalnych

Ustawa z dnia 21 sierpnia
1997 roku o gospodarce
nieruchomościami( tekst
jednolity -Dz.U. z 2015 roku,
poz. 782)

7

8

GGNiR

OŚGP

ewidencja nazw ulic,
placów i adresów

Publicznie dostępny
wykaz informacji o
środowisku i jego
ochronie

Prawo geodezyjnekartograficzne ( Dz.U. z
2015 roku, poz. 520 ze zm.)

Ustawa o udostępnianiu
informacji o środowisku i
jego ochronie (..) z 3. 10.
2008 r. (Dz. U. nr 199 poz.
1227)

Anna Siwarska
Tel.: 75-646-44-21
e-mail:
a.siwarska.um@luban.pl

W wydziale

Anna Gołos
Tel.: 75-646-44-22
e-mail:
a.golos.um@luban.pl

W wydziale

Joanna Czyż – 75 646
46436
j.czyż.um@luban.pl
Łukasz Preisnar – 75
646 46437
l.preisnar.um@luban.p
l Aleksandra Fink – 75
646 46436
a.fink.um@luban.pl

elektronicznie

9

OŚGP

Rejestr
miejscowych
planów
zagospodarowania
przestrzennego

10

OŚGP

Ewidencja zabytków Ustawa o ochronie
zabytków i opiece nad
zabytkami z 23. 07.
2003 r. (Dz. U. nr 162
poz. 1568)

11

OŚGP

Ewidencja
zbiorników
ściekowych i kontroli
ich opróżniania

12

13

14

OŚGP

OŚGP

OŚGP

Ustawa o utrzymaniu
czystości i porządku
w gminach z 13
września 1996 r. (t.j.
Dz.U. z 2013 poz.
1399 z późn. zm.)
Ewidencja
Ustawa o utrzymaniu
przydomowych
czystości i porządku
oczyszczalni ścieków w gminach z 13
września 1996 r. (t.j.
Dz.U. z 2013 poz.
1399
późn. zm.)
Ewidencja miejsc
Prawozochrony
środowiska z 27
występowania
kwietnia 2001 r. (t.j.
azbestu
Dz.U. 2013 poz. 1232
z późń. zm.)
Wykaz punktów
zbierania zużytego
sprzętu
elektrycznego i
elektronicznego

Ustawa o zużytym
sprzęcie elektrycznym i
elektronicznym z 29
lipca 2005 r. ( Dz.U.180,
poz. 1495)
Rozporządzenie
Ministra Kultury i
Dziedzictwa
Narodowego z dnia 26
stycznia 2012r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania
rejestru instytucji
kultury (Dz. U. z 2012r.
poz. 189)
Art. 27 Ustawy z dnia
4 lutego 2011r. o
opiece nad dziećmi w
wieku do lat 3 (Dz. U.
Nr 45, poz. 235)

15

Wydział
Infrastruktury
Społecznej

Rejestr
instytucji
kultury

16

Wydział
Infrastruktury
Społecznej

Rejestr żłobków i
klubów
dziecięcych

17

Wydział
Infrastruktury
Społecznej

Wykaz dziennych
opiekunów, z
którymi zawarto
umowę

Wydział
Infrastruktury
Społecznej

Ewidencja innych
obiektów
noclegowych
świadczących
usługi hotelarskie

18

Ustawa o planowaniu i
zagospodarowaniu
przestrzennym z 27.
03. 2003 r (Dz. U. nr 80
poz. 717)

Aleksandra Fink
75 646 46436
a.fink.um@luban.pl

W Wydziale

Aleksandra Fink
75 646 46436
a.fink.um@luban.pl

W Wydziale

Łukasz Preisnar
75 646 46437
l.preisnar.um@luban.pl

W wydziale

Łukasz Preisnar
75 646 46437
l.preisnar.um@luban.pl

W wydziale

Łukasz Preisnar
W wydziale
75 646 46436
l.preisnar.um@luban.pl

Izabela Janik
75 64 56 605
i.janik.um@luban.pl

Elektronicznie

Anna Zawłocka tel.75
6465593
e-mail: a.zawlocka.
um@luban.pl

Biuletyn Informacji
Publicznej i na wniosek

Anna Zawłocka tel.75
6465593
e-mail:
a.zawlocka.um@luban.pl

Biuletyn Informacji
Publicznej i publikacja za
pośrednictwem systemu
teleinformatycznego

Art.. 46 Ustawy z dnia Anna Zawłockatel.75 tel
4 lutego 2011r. o
6465593
opiece nad dziećmi w e-mail: a.zawlocka..
wieku do lat 3 (Dz. U. um@luban.pl
Nr 45, poz. 235)
Art.38 ust. 2 ustawy z
Emilia Werbach,
dnia 29 sierpnia 1997r. o tel. 756464427, e-mail:
usługach turystycznych e.werbach.um@
(Dz. U. z 2014r., poz. 196 luban. pl
z późn. zm.)

Biuletyn Informacji
Publicznej i publikacja za
pośrednictwem sys-temu
teleinformatycz-nego
Ewidencja jest jawna w
części objętej wpi-sem do
kart ewiden-cyjnych
obiektów (§ 13 ust. 1
Rozporządzenia Ministra
Gospodarki i Pracy z dnia
19 sier-pnia 2004r. w
sprawie obiektów
hotelarskich i innych
obiektów , w których są
świadczone usługi
hotelarskie (Dz. U. z 2006
r. Dz. U. Nr 22, poz. 169)

19

Wydział
Infrastruktur
y Społecznej

Ewidencja pól
biwakowych

Art.38 ust. 3 ustawy z dnia
29 sierpnia 1997r. o
usługach turystycznych
(Dz. U. z 2014r., poz. 196 z
późn. zm.)

20

Wydział
Infrastruktur
y Społecznej
Referat
Edukacji i
Sportu
Wydział
Infrastruktur
y Społecznej
Referat
Edukacji i
Sportu

Ewidencja szkół
podstawowych nie
publicznych

Art. 82 ustawy z dnia 7
września 1991 r. o
systemie oświaty (tekst
jednolity z
2004 r. Dz. U. Nr 256,
poz. 2572 z późn. zm.)
Art. 82 ustawy z dnia 7
września 1991 r. o
systemie oświaty (tekst
jednolity z
2004 r. Dz. U. Nr 256,
poz. 2572 z późn. zm.)

Anna Zawłocka
Kierownik referatu
tel. 756465593
e-mail:
a.zawlocka.um@luban
.pl.
Anna Zawłocka
Kierownik referatu
tel. 756465593
e-mail:
a.zawlocka.um@luban
.pl.

Wydział
Infrastruktur
y Społecznej
Referat
Edukacji i
Sportu
Wydział
BudżetowoKsięgowy

Ewidencja
niepublicznych
przedszkoli

Art. 82 ustawy z dnia 7
września 1991 r. o
systemie oświaty (tekst
jednolity z
2004 r. Dz. U. Nr 256,
poz. 2572 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)

Anna Zawłocka
Kierownik referatu
tel. 756465593
e-mail:
a.zawlocka.um@luban
.pl.
Wladze Szarłan
Tel. 75 6464 415
e-mail:
w.szarlan.um@luban.p l

Brak takich uregulowań. Jawny

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)

Teresa Bukowska
Tel. 075-6464410
t.bukowska.um@luban
.pl

Wszelkie dane
wynikające z
postępowania
podatkowego są objęte
tajemnicą skarbową –
art. 293 ustawy z dnia
29 sierpnia 1997 r.
Ordynacja podatkowa
( t.j. Dz. U. z 2015 r.
poz. 613,z późn. zm.)

21

22

23

24

Wydział
BudżetowoKsięgowy

Ewidencja
niepublicznych
gimnazjów

Dokumentacja
księgowa Postanowienia o
zarachowaniu wpłat
podatku od
nieruchomości osób
fizycznych

Dokumentacja
księgowa –
Postanowienia o
zarachowaniu wpłat
podatku z tytułu
łącznego
zobowiązania
podatkowego osób
fizycznych

Emilia Werbach,
tel. 756464427, e-mail:
e.werbach.um@luban.
pl

Ewidencja jest jawna
w części objętej wpisem do kart
ewidencyj-nych
obiektów (§ 13 ust. 1
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
2006 r. Dz. U. Nr 22,
poz. 169)
Brak takich uregulowań. Jawny – na dzień
dzisiejszy nie ma
wpisów

Brak takich uregulowań. Jawny – na dzień
dzisiejszy nie ma
wpisów

Wszelkie dane
wynikające z
postępowania
podatkowego są objęte
tajemnicą skarbową –
art. 293 ustawy z dnia
29 sierpnia 1997 r.
Ordynacja podatkowa
( t.j. Dz. U. z 2015 r.
poz. 613,z późn. zm.)

25

Wydział
BudżetowoKsięgowy

Ewidencja podatników
podatku od
nieruchomości osób
fizycznych

Ustawa z dnia 12 stycznia
1991 r. o podatkach i
opłatach lokalnych ( t.j.,
Dz. U. z 2014 r., 849, z
póżn. zm.)

Zdzisława Kocur
Tel. 75 6464 415
e-mail:
z.kocur.um@luban.p l

Wszelkie dane
wynikające z
postępowania
podatkowego są objęte
tajemnicą skarbową –
art. 293 ustawy z dnia
29 sierpnia 1997 r.
Ordynacja podatkowa
( t.j. Dz. U. z 2015 r.
poz. 613,z późn. zm.)

26

Wydział
BudżetowoKsięgowy

Egzekucja
administracyjna
prowadzona przez
podmiot – Tytuły
wykonawcze –
podatek od
nieruchomości osób
fizycznych

Rozporządzenie Ministra
Finansów z dnia 22
listopada 2001 r. w
sprawie wykonania
niektórych przepisów
ustawy o postępowaniu
egzekucyjnym w
administracji (Dz. U. Nr
137, poz. 1541 z późn.
zm.)

Aneta Mickiewicz
Tel. 75 6464 415
e-mail:
a.mickiewicz.um@luba
n.pl

Wszelkie dane
wynikające z
postępowania
podatkowego są objęte
tajemnicą skarbową art. 293 ustawy z dnia
29 sierpnia 1997 r.
Ordynacja podatkowa
( t.j. Dz. U. z 2015 r.
poz. 613,z późn. zm.)

27

Wydział
BudżetowoKsięgowy

Egzekucja
administracyjna
prowadzona przez
podmiot – Tytuły
wykonawcze –
podatku z tytułu
łącznego
zobowiązania
podatkowego osób
fizycznych

Rozporządzenie Ministra
Finansów z dnia 22
listopada 2001 r. w
sprawie wykonania
niektórych przepisów
ustawy o postępowaniu
egzekucyjnym w
administracji (Dz. U. Nr
137, poz. 1541 z późn.
zm.)

Aneta Mickiewicz
Tel. 75 6464 415
e-mail:
a.mickiewicz.um@luba
n.pl

Wszelkie dane
wynikające z
postępowania
podatkowego są objęte
tajemnicą skarbową –
art. 293 ustawy z dnia
29 sierpnia 1997 r.
Ordynacja podatkowa
( t.j. Dz. U. z 2015 r.
poz. 613,z późn. zm.)

28

Wydział
BudżetowoKsięgowy

Egzekucja
administracyjna
prowadzona przez
podmiot - Upomnienia
- podatek od
nieruchomości osób
fizycznych

Rozporządzenie Ministra
Finansów z dnia 22
listopada 2001 r. w
sprawie wykonania
niektórych przepisów
ustawy o postępowaniu
egzekucyjnym w
administracji (Dz. U. Nr
137, poz. 1541 z późn.
zm.)

Aneta Mickiewicz
Tel. 75 6464 415
e-mail:
a.mickiewicz.um@luba
n.pl

Wszelkie dane
wynikające z
postępowania
podatkowego są objęte
tajemnicą skarbową art. 293 ustawy z dnia
29 sierpnia 1997 r.
Ordynacja podatkowa
( t.j. Dz. U. z 2015 r.
poz. 613,z późn. zm.)

29

Wydział
BudżetowoKsięgowy

Egzekucja
administracyjna
prowadzona przez
podmiot - Upomnienia
– podatku z tytułu
łącznego zobowiązania
podatkowego osób
fizycznych

Rozporządzenie Ministra
Finansów z dnia 22
listopada 2001 r. w
sprawie wykonania
niektórych przepisów
ustawy o postępowaniu
egzekucyjnym w
administracji (Dz. U. Nr
137, poz. 1541 z późn.
zm.)

Aneta Mickiewicz
Tel. 75 6464 415
e-mail:
a.mickiewicz.um@luba
n.pl

Wszelkie dane
wynikające z
postępowania
podatkowego są objęte
tajemnicą skarbową –
art. 293 ustawy z dnia
29 sierpnia 1997 r.
Ordynacja podatkowa
( t.j. Dz. U. z 2015 r.
poz. 613,z późn. zm.)

30

Wydział
BudżetowoKsięgowy

Dokumentacja
księgowa Postanowienia o
zarachowaniu wpłat
podatku od
nieruchomości osób
prawnych

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)

Wladze Szarłan
Tel. 75 6464 415
e-mail:
w.szarlan.um@luban.p l

Wszelkie dane
wynikające z
postępowania
podatkowego są objęte
tajemnicą skarbową –
art. 293 ustawy z dnia
29 sierpnia 1997 r.
Ordynacja podatkowa
( t.j. Dz. U. z 2015 r.
poz. 613,z późn. zm.)

31

Wydział
BudżetowoKsięgowy

Egzekucja
administracyjna
prowadzona przez
podmiot - Tytuły
wykonawcze - podatek
od nieruchomości osób
prawnych

Rozporządzenie Ministra
Finansów z dnia 20 maja
2014 r. w sprawie trybu
postępowania wierzycieli
należności pieniężnych
przy podejmowaniu
czynności zmierzających do
zastosowania środków
egzekucyjnych (Dz.U. z

Aneta Mickiewicz
Tel. 75 6464 415
e-mail:
a.mickiewicz.um@luba
n.pl

Wszelkie dane
wynikające z
postępowania
podatkowego są objęte
tajemnicą skarbową –
art. 293 ustawy z dnia
29 sierpnia 1997 r.
Ordynacja podatkowa
( t.j. Dz. U. z 2015 r.
poz. 613,z późn. zm.)

2014r., poz. 656,

32

Wydział
BudżetowoKsięgowy

Ewidencja podatników
podatku od
nieruchomości osób
prawnych

Ustawa z dnia 12 stycznia
1991 r. o podatkach i
opłatach lokalnych ( t.j.,
Dz. U. z 2014 r., 849, z
póżn. zm.)

Małgorzata
Nachrebecka
Tel.75 6464 410
m.nachrebecka.um@l
uban.pl

Wszelkie dane
wynikające z
postępowania
podatkowego są objęte
tajemnicą skarbową –
art. 293 ustawy z dnia
29 sierpnia 1997 r.
Ordynacja podatkowa
( t.j. Dz. U. z 2015 r.
poz. 613,z późn. zm.)

33

Wydział
BudżetowoKsięgowy

Egzekucja
administracyjna
prowadzona przez
podmiot - Upomnienia
- podatek od
nieruchomości osób
prawnych

Rozporządzenie Ministra
Finansów z dnia 20 maja
2014 r. w sprawie trybu
postępowania wierzycieli
należności pieniężnych
przy podejmowaniu
czynności zmierzających do
zastosowania środków
egzekucyjnych (Dz.U. z

Aneta Mickiewicz
Tel. 75 6464 415
e-mail:
a.mickiewicz.um@luba
n.pl

Wszelkie dane
wynikające z
postępowania
podatkowego są objęte
tajemnicą skarbową art. 293 ustawy z dnia
29 sierpnia 1997 r.
Ordynacja podatkowa
( t.j. Dz. U. z 2015 r.
poz. 613,z późn. zm.)

2014r., poz. 656,

34

Wydział
BudżetowoKsięgowy

Podatek od
nieruchomości osób
prawnych- Decyzje
umorzeniowe

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)

Małgorzata
Nachrebecka
Tel. 75 6464 410
e-mail:
m.nachrebecka.um@lub
a n.pl

Wszelkie dane
wynikające z
postępowania
podatkowego są objęte
tajemnicą skarbową art. 293 ustawy z dnia
29 sierpnia 1997 r.
Ordynacja podatkowa
( t.j. Dz. U. z 2015 r.
poz. 613,z późn. zm.)

35

Wydział
BudżetowoKsięgowy

Uzgadnianie sald Potwierdzenia sald
podatku od
nieruchomości osób
prawnych

Wladze Szarłan
Tel. 75 6464 415
e-mail:
w.szarlan.um@luban.p l

Wszelkie dane
wynikające z
postępowania
podatkowego są objęte
tajemnicą skarbową –
art. 293 ustawy z dnia
29 sierpnia 1997 r.
Ordynacja podatkowa
( t.j. Dz. U. z 2015 r.
poz. 613,z późn. zm.)

36

Wydział
BudżetowoKsięgowy

Egzekucja
administracyjna
prowadzona przez
podmiot – Likwidacja
tytułów wykonawczych
- podatek od
nieruchomości osób
prawnych

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)

Aneta Mickiewicz
Tel. 75 6464 415
e-mail:
a.mickiewicz.um@luba
n.pl

Wszelkie dane
wynikające z
postępowania
podatkowego są objęte
tajemnicą skarbową –
art. 293 ustawy z dnia
29 sierpnia 1997 r.
Ordynacja podatkowa
( t.j. Dz. U. z 2015 r.
poz. 613,z późn. zm.)

Rozporządzenie Ministra
Finansów z dnia 20 maja
2014 r. w sprawie trybu
postępowania wierzycieli
należności pieniężnych
przy podejmowaniu
czynności zmierzających do
zastosowania środków
egzekucyjnych (Dz.U. z
2014r., poz. 656,

37

Wydział
BudżetowoKsięgowy

Zaświadczenia w
sprawach opłat Wydawane na
podstawie Kpa

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)

k.balicka.um@luban.pl
r.waszczyk.um@luban
.pl

Dane osobowe
podlegają ochronie na
podstawie art. 23
ustawy z dnia 29
sierpnia 1997 r. o
ochronie danych
osobowych ( t.j. Dz. U. z
2015 r. poz. 613,z późn.
zm.)

38

Wydział
BudżetowoKsięgowy

Zaświadczenia w
sprawach
podatkowych

Rozporządzenie Ministra
Finansów z dnia 22
sierpnia 2005 r. w
sprawie zaświadczeń
wydawanych przez
organy podatkowe (Dz.U.
Nr 165, poz. 1374 z późn.
zm.)

a.mickiewicz.um@luba
n.pl

Wszelkie dane
wynikające z
postępowania
podatkowego są objęte
tajemnicą skarbową –
art. 293 ustawy z dnia
29 sierpnia 1997 r.
Ordynacja podatkowa (
t.j. Dz. U. z 2015 r. poz.
613,z późn. zm.)

Wydział
BudżetowoKsięgowy

Rejestr tytułów
wykonawczychpodatek od środków
transportowych

Rozporządzenie Ministra
Finansów z dnia 20 maja
2014 r. w sprawie trybu
postępowania wierzycieli
należności pieniężnych
przy podejmowaniu
czynności zmierzających do
zastosowania środków
egzekucyjnych (Dz.U. z

Monika Bałdowska
Tel.75 646 44 82
m.baldowska.um@luba
n.pl

Wszelkie dane
wynikające z
postępowania
podatkowego są objęte
tajemnicą skarbową –
art. 293 ustawy z dnia
29 sierpnia 1997 r.
Ordynacja podatkowa (
t.j. Dz. U. z 2015 r. poz.
613,z późn. zm.)

Rozporządzenie Ministra
Finansów z dnia 20 maja
2014 r. w sprawie trybu
postępowania wierzycieli
należności pieniężnych
przy podejmowaniu
czynności zmierzających do
zastosowania środków
egzekucyjnych (Dz.U. z

Monika Bałdowska
Tel.75 646 44 82
m.baldowska.um@luba
n.pl

Wszelkie dane
wynikające z
postępowania
podatkowego są objęte
tajemnicą skarbową –
art. 293 ustawy z dnia
29 sierpnia 1997 r.
Ordynacja podatkowa (
t.j. Dz. U. z 2015 r. poz.
613,z późn. zm.)

Rozporządzenie Ministra
Finansów z dnia 20 maja
2014 r. w sprawie trybu
postępowania wierzycieli
należności pieniężnych
przy podejmowaniu
czynności zmierzających do
zastosowania środków
egzekucyjnych (Dz.U. z

Monika Baldowska
Tel.75 646 44 82
m.baldowska.um@luba
n.pl

Wszelkie dane
wynikające z
postępowania
podatkowego są objęte
tajemnicą skarbową –
art. 293 ustawy z dnia
29 sierpnia 1997 r.
Ordynacja podatkowa (
t.j. Dz. U. z 2015 r. poz.
613,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)

Katarzyna Balicka
Tel.75 646 44 82
k.balicka.um@luban.pl

Wszelkie dane
wynikające z
postępowania
podatkowego są objęte
tajemnicą skarbową –
art. 293 ustawy z dnia
29 sierpnia 1997 r.
Ordynacja podatkowa (
t.j. Dz. U. z 2015 r. poz.
613,z późn. zm.)

39

k.balicka.um@luban.pl
t.bukowska.um@luban
.pl
m.nachrebecka.um@l
uban.pl

2014r., poz. 656,

40

Wydział
BudżetowoKsięgowy

Rejestr likwidacji
tytułów wykonawczych
– podatek od środków
transportowych

2014r., poz. 656,

41

Wydział
BudżetowoKsięgowy

Rejestr upomnień –
podatek od środków
transportowych

2014r., poz. 656,

42

Wydział
BudżetowoKsięgowy

Rejestr podatników –
podatek od środków
transportowych

43

Wydział
BudżetowoKsięgowy

Rejestr postanowień o
zarachowaniu wpłat –
podatek od środków
transportowych

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)

Katarzyna Balicka
Tel.75 646 44 82
k.balicka.um@luban.pl

Wszelkie dane
wynikające z
postępowania
podatkowego są objęte
tajemnicą skarbową –
art. 293 ustawy z dnia
29 sierpnia 1997 r.
Ordynacja podatkowa
( t.j. Dz. U. z 2015 r.
poz. 613,z późn. zm.)

44

Wydział
BudżetowoKsięgowy

Rejestr wezwań do
potwierdzenia sald –
podatek od środków
transportowych

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

Katarzyna Balicka
Tel.75 646 44 82
k.balicka.um@luban.pl

Wszelkie dane
wynikające z
postępowania
podatkowego są objęte
tajemnicą skarbową –
art. 293 ustawy z dnia
29 sierpnia 1997 r.
Ordynacja podatkowa (
t.j. Dz. U. z 2015 r. poz.
613,z późn. zm.)
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Wydział
BudżetowoKsięgowy

Rejestr wezwań do
potwierdzenia salda przekształcenie prawa
użytkowania
wieczystego w prawo
własności

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)

Renata
Klecha-Waszczyk
Tel. 075-6464482
r.waszczyk.um@luban
.pl

Wszelkie dane
wynikające z
postępowania
podatkowego są objęte
tajemnicą skarbową –
art. 293 ustawy z dnia
29 sierpnia 1997 r.
Ordynacja podatkowa (
t.j. Dz. U. z 2015 r. poz.
613,z późn. zm.)

46

Wydział
BudżetowoKsięgowy

Rejestr postanowień o
zarachowaniu wpłat przekształcenie prawa
użytkowania
wieczystego w prawo
własności

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)

Renata
Klecha-Waszczyk
Tel. 075-6464482
r.waszczyk.um@luban
.pl

Wszelkie dane
wynikające z
postępowania
podatkowego są objęte
tajemnicą skarbową –
art. 293 ustawy z dnia
29 sierpnia 1997 r.
Ordynacja podatkowa (
t.j. Dz. U. z 2015 r. poz.
613,z późn. zm.)

47

Wydział
BudżetowoKsięgowy

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)

Renata
Klecha-Waszczyk
Tel. 075-6464482
r.waszczyk.um@luban
.pl

Wszelkie dane
wynikające z
postępowania
podatkowego są objęte
tajemnicą skarbową –
art. 293 ustawy z dnia
29 sierpnia 1997 r.
Ordynacja podatkowa (
t.j. Dz. U. z 2015 r. poz.
613,z późn. zm.)

48

Wydział
BudżetowoKsięgowy

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)

Monika Baldowska
Tel.75 646 44 82
m.baldowska.um@luba
n.pl

Wszelkie dane
wynikające z
postępowania
podatkowego są objęte
tajemnicą skarbową –
art. 293 ustawy z dnia
29 sierpnia 1997 r.
Ordynacja podatkowa (
t.j. Dz. U. z 2015 r. poz.
613,z późn. zm.)

Rejestr upomnień przekształcenie prawa
użytkowania
wieczystego w prawo
własności

Rejestr upomnień –
sprzedaż lokali
mieszkalnych

49

Wydział
BudżetowoKsięgowy

Rejestr postanowień o
zarachowaniu wpłat –
sprzedaż lokali
mieszkalnych

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)

Renata
Klecha-Waszczyk
Tel. 75-6464482
r.waszczyk.um@luban
.pl

Wszelkie dane
wynikające z
postępowania
podatkowego są objęte
tajemnicą skarbową –
art. 293 ustawy z dnia
29 sierpnia 1997 r.
Ordynacja podatkowa (
t.j. Dz. U. z 2015 r. poz.
613,z późn. zm.)

50

Wydział
BudżetowoKsięgowy

Rejestr wezwań do
potwierdzenia salda –
sprzedaż lokali
mieszkaniowych

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)

Renata
Klecha-Waszczyk
Tel. 75-6464482
r.waszczyk.um@luban
.pl

Wszelkie dane
wynikające z
postępowania
podatkowego są objęte
tajemnicą skarbową –
art. 293 ustawy z dnia
29 sierpnia 1997 r.
Ordynacja podatkowa (
t.j. Dz. U. z 2015 r. poz.
613,z późn. zm.)
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Wydział
BudżetowoKsięgowy

Rejestr upomnień –
opłata targowa

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)

Monika Baldowska
Tel.75 646 44 82
m.baldowska.um@luba
n.pl

Wszelkie dane
wynikające z
postępowania
podatkowego są objęte
tajemnicą skarbową –
art. 293 ustawy z dnia
29 sierpnia 1997 r.
Ordynacja podatkowa (
t.j. Dz. U. z 2015 r. poz.
613,z późn. zm.)

52

Wydział
BudżetowoKsięgowy

Rejestr postanowień o Rozporządzenie Prezesa
zarachowaniu wpłat – Rady Ministrów z dnia 18
opłata targowa
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)

Katarzyna Balicka
Tel.75 646 44 82
k.balicka.um@luban.pl

Wszelkie dane
wynikające z
postępowania
podatkowego są objęte
tajemnicą skarbową –
art. 293 ustawy z dnia
29 sierpnia 1997 r.
Ordynacja podatkowa (
t.j. Dz. U. z 2015 r. poz.
613,z późn. zm.)
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Wydział
BudżetowoKsięgowy

Rejestr wezwań do
potwierdzenia salda –
opłata targowa

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)

Katarzyna Balicka
Tel.75 646 44 82
k.balicka.um@luban.pl

Wszelkie dane
wynikające z
postępowania
podatkowego są objęte
tajemnicą skarbową –
art. 293 ustawy z dnia
29 sierpnia 1997 r.
Ordynacja podatkowa
(Dz. U. z 2015 r. poz.
613,z późn. zm.)

54

Wydział
BudżetowoKsięgowy

Ewidencja mandatów
karnych
kredytowanych

Rozporządzenie Ministra
Renata
Finansów z dnia 20 maja
Klecha-Waszczyk
2014 r. w sprawie trybu
Tel. 75-6464482
postępowania wierzycieli
r.waszczyk.um@luban
należności pieniężnych
.pl
przy podejmowaniu
czynności zmierzających do
zastosowania środków
egzekucyjnych (Dz.U. z

Dane osobowe
podlegają ochronie na
podstawie art. 23
ustawy z dnia 29
sierpnia 1997 r. o
ochronie danych
osobowych (t.j., Dz. U. z
2014, poz. 1182, z
późn. zm.)

2014r., poz. 656,

55

Wydział
BudżetowoKsięgowy

Egzekucja
administracyjna
prowadzona przez
podmiot - Tytuły
wykonawcze mandaty karne
kredytowane

Monika Bałdowska
Tel. 75-6464482
m.baldowska.um@luba
n .pl

Dane osobowe
podlegają ochronie na
podstawie art. 23
ustawy z dnia 29
sierpnia 1997 r. o
ochronie danych
osobowych (t.j., Dz. U. z
2014, poz. 1182, z
późn. zm.)

Monika Bałdowska
Rozporządzenie Ministra
Finansów z dnia 20 maja
Tel. 75-6464482
2014 r. w sprawie trybu
m.baldowska.um@luba
postępowania wierzycieli
n .pl
należności pieniężnych
przy podejmowaniu
czynności zmierzających do
zastosowania środków
egzekucyjnych (Dz.U. z

Dane osobowe
podlegają ochronie na
podstawie art. 23
ustawy z dnia 29
sierpnia 1997 r. o
ochronie danych
osobowych (t.j., Dz. U. z
2014, poz. 1182, z
późn. zm.)

Rozporządzenie Ministra
Finansów z dnia 20 maja
2014 r. w sprawie trybu
postępowania wierzycieli
należności pieniężnych
przy podejmowaniu
czynności zmierzających do
zastosowania środków
egzekucyjnych (Dz.U. z
2014r., poz. 656,
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Wydział
BudżetowoKsięgowy

Egzekucja
administracyjna
prowadzona przez
podmiotLikwidacja tytułów
wykonawczychmandaty karne
kredytowane

2014r., poz. 656,

57

Wydział
BudżetowoKsięgowy

Ewidencja płatnikówopłata dzierżawna

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)

Katarzyna Balicka
Tel.75 646 44 82
k.balicka.um@luban.pl

Dane osobowe
podlegają ochronie na
podstawie art. 23
ustawy z dnia 29
sierpnia 1997 r. o
ochronie danych
osobowych (t.j., Dz. U. z
2014, poz. 1182, z
późn. zm.)

58

Wydział
BudżetowoKsięgowy

Egzekucja upomnień
opłaty dzierżawnej

Rozporządzenie Ministra
Finansów z dnia 20 maja
2014 r. w sprawie trybu
postępowania wierzycieli
należności pieniężnych
przy podejmowaniu
czynności zmierzających do
zastosowania środków
egzekucyjnych (Dz.U. z

Monika Bałdowska
Tel.75 646 44 82
m.baldowska.um@luba
n.pl

Dane osobowe
podlegają ochronie na
podstawie art. 23
ustawy z dnia 29
sierpnia 1997 r. o
ochronie danych
osobowych (t.j., Dz. U. z
2014, poz. 1182, z
późn. zm.)

Katarzyna Balicka
Dane osobowe
Tel.75 646 44 82
podlegają ochronie na
k.balicka.um@luban.p l podstawie art. 23
ustawy z dnia 29
sierpnia 1997 r. o
ochronie danych
osobowych (t.j., Dz. U. z
2014, poz. 1182, z
późn. zm.)
Teresa Bukowska
Dane osobowe
Tel. 75-6464410
podlegają ochronie na
t.bukowska.um@luban podstawie art. 23
.pl
ustawy z dnia 29
sierpnia 1997 r. o
ochronie danych
osobowych (t.j., Dz. U. z
2014, poz. 1182, z
późn. zm.)

2014r., poz. 656,

59

Wydział
BudżetowoKsięgowy

Uzgadnianie sald Potwierdzenia sald w
należnościach
cywilnoprawnych dla
osób prowadzących
działalność
gosppodarczą

Ustawa z dnia 29
września 1994 r. o
rachunkowości (t.j., Dz. U.
z 2013r., poz. 330, z późn.
zm.)

60

Wydział
BudżetowoKsięgowy

Ewidencja podatników
podatku z tytułu
łącznego zobowiązania
podatkowego - osoby
fizyczne

Ustawa z dnia 15
listopada 1984 r. o
podatku rolnym (t.j. Dz.
U. z 2013r., poz. 1381, z
późn. zm.), Ustawa z dnia
12 stycznia 1991 r. o
podatkach i opłatach
lokalnych ( t.j., Dz. U. z
2014 r., poz. 849, z póżn.
zm.)
Ustawa z dnia 30
października 2002 r. o
podatku leśnym (t.j. Dz. U.
z 2013r., poz. 465, z późn.
zm.)

61

Wydział
BudżetowoKsięgowy

Ewidencja podatników Ustawa z dnia 15
Teresa Bukowska
podatku rolnego listopada 1984 r. o
Tel. 75-6464410
osoby prawne
podatku rolnym (t.j. Dz. U. t.bukowska.um@luban
z 2013r., poz. 1381, z
.pl
późn. zm.),

Dane osobowe
podlegają ochronie na
podstawie art. 23
ustawy z dnia 29
sierpnia 1997 r. o
ochronie danych
osobowych (t.j., Dz. U. z
2014, poz. 1182, z
późn. zm.)

62

Wydział
BudżetowoKsięgowy

Ewidencja podatników Ustawa z dnia 30
podatku leśnego –
października 2002 r. o
osoby prawne
podatku leśnym (t.j. Dz.
U. z 2013r., poz. 465, z
późn. zm.)

Teresa Bukowska
Tel. 75-6464410
t.bukowska.um@luban
.pl

Dane osobowe
podlegają ochronie na
podstawie art. 23
ustawy z dnia 29
sierpnia 1997 r. o
ochronie danych
osobowych (t.j., Dz. U. z
2014, poz. 1182, z
późn. zm.) (art. 23)
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Wydział
BudżetowoKsięgowy

Ewidencja opłata
eksploatacyjna

Ustawa z dnia 04 luty
1994 r. prawo
geologiczne i górnicze
Dz. U. z 2005 Nr 228,
poz. 1947 ze zm.

Teresa Bukowska
Tel. 75-6464410
t.bukowska.um@luban
.pl

Dane osobowe
podlegają ochronie na
podstawie art. 23
ustawy z dnia 29
sierpnia 1997 r. o
ochronie danych
osobowych (t.j., Dz. U. z
2014, poz. 1182, z
późn. zm.) (art. 23)
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Wydział
BudżetowoKsięgowy

Dokumentacja
księgowa: Rejestr
wystawionych not
księgowych

Ustawa z dnia
Teresa Bukowska
Tel. 75-6464410
29.09.1994 r. o
rachunkowości – ( t.j., Dz. t.bukowska.um@luban
.pl
U. z 2014 r., 849, z póżn.
zm.)
. oraz Rozporządzenie
Prezesa Rady Ministrów z
dnia 18.01.2011 r. w
sprawie instrukcji
kancelaryjnej, jednolitych
rzeczowych akt oraz
instytucji w sprawie
organizacji i zakresu
działania archiwów
zakładowych Dz. U. z 2011
r. Nr 14, poz. 67

Dane osobowe
podlegają ochronie na
podstawie art. 23
ustawy z dnia 29
sierpnia 1997 r. o
ochronie danych
osobowych (t.j., Dz. U. z
2014, poz. 1182, z
późn. zm.) (art. 23)

65

Wydział
BudżetowoKsięgowy

Ewidencja płatników - Ustawa z dnia 21.06.2001
lokalu socjalnego
r. o ochronie praw
lokatorów,
mieszkaniowym zasobie
gminy i o zmianie
Kodeksu Cywilnego (t.j. Dz.
U. z 2014r., poz. 150, z
późn. zm.)

66

Wydział
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Ewidencja płatników – Rozporządzenie Prezesa
Renata
księgi wieczyste
Klecha-Waszczyk
Rady Ministrów z dnia 18
Tel. 75-6464482
stycznia 2011 r. w
r.waszczyk.um@luban
sprawie instrukcji
.pl
kancelaryjnej dla
organów gmin i
związków
międzygminnych (Dz. U.
Nr 14, poz. 67, z późn. zm.)

Renata
Klecha-Waszczyk
Tel. 75-6464482
r.waszczyk.um@luban
.pl

Dane osobowe
podlegają ochronie na
podstawie art. 23
ustawy z dnia 29
sierpnia 1997 r. o
ochronie danych
osobowych (t.j., Dz. U. z
2014, poz. 1182, z
późn.
zm.) (art. 23)
Dane osobowe
podlegają ochronie na
podstawie art. 23
ustawy z dnia 29
sierpnia 1997 r. o
ochronie danych
osobowych (t.j., Dz. U. z
2014, poz. 1182, z
późn. zm.) (art. 23)
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Ewidencja płatników z Rozporządzenie Prezesa
Renata
tytułu zajęcia pasa
Rady Ministrów z dnia 18
Klecha-Waszczyk
drogi
stycznia 2011 r. w
Tel. 75-6464482
sprawie instrukcji
r.waszczyk.um@luban
kancelaryjnej dla
.pl
organów gmin i
związków
międzygminnych (Dz. U.
Nr 14, poz. 67, z późn. zm.)
Egzekucja upomnień
opłaty za wieczyste
użytkowanie

Monika Bałdowska
Rozporządzenie Ministra
Finansów z dnia 20 maja
Tel. 75-6464482
2014 r. w sprawie trybu
m.baldowska.um@luba
postępowania wierzycieli
n .pl
należności pieniężnych
przy podejmowaniu
czynności zmierzających do
zastosowania środków
egzekucyjnych (Dz.U. z

Dane osobowe
podlegają ochronie na
podstawie art. 23
ustawy z dnia 29
sierpnia 1997 r. o
ochronie danych
osobowych (t.j., Dz. U. z
2014, poz. 1182, z
późn. zm.) (art. 23)

Monika Bałdowska
Rozporządzenie Ministra
Finansów z dnia 20 maja
Tel. 75-6464482
2014 r. w sprawie trybu
m.baldowska.um@luba
postępowania wierzycieli
n .pl
należności pieniężnych
przy podejmowaniu
czynności zmierzających do
zastosowania środków
egzekucyjnych (Dz.U. z

Dane osobowe
podlegają ochronie na
podstawie art. 23
ustawy z dnia 29
sierpnia 1997 r. o
ochronie danych
osobowych (t.j., Dz. U. z
2014, poz. 1182, z
późn. zm.) (art. 23)

Rozporządzenie Ministra
Finansów z dnia 20 maja
2014 r. w sprawie trybu
postępowania wierzycieli
należności pieniężnych przy
podejmowaniu czynności
zmierzających do
zastosowania środków
egzekucyjnych (Dz.U. z

Wladze Szarłan
Tel. 75 6464 415
e-mail:
w.szarlan.um@luban.p l

Dane osobowe
podlegają ochronie na
podstawie art. 23
ustawy z dnia 29
sierpnia 1997 r. o
ochronie danych
osobowych (t.j., Dz. U. z
2014, poz. 1182, z
późn. zm.) (art. 23)

2014r., poz. 656,
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Ewidencja upomnień
zajęcie pasa drogi

2014r., poz. 656,
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Ewidencja
upomnień płatników
obciążonych
fakturami

Dane osobowe
podlegają ochronie na
podstawie art. 23
ustawy z dnia 29
sierpnia 1997 r. o
ochronie danych
osobowych (t.j., Dz. U. z
2014, poz. 1182, z
późn. zm.) (art. 23)

2014r., poz. 656,
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Uzgadnianie sald Rejestr potwierdzeń
sald

Ustawa z dnia 29
września 1994r. o
rachunkowości ( t.j., Dz.
U. z 2014 r.,poz. 849, z
póżn. 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)

Grażyna Bokłak
g.boklak.um@luban.pl
tel.75 6464 416

Udostępnianie osobie
trzeciej zgodnie z
art.75 ustawy z dnia
29 września 1994 r. o
rachunkowości ( t.j., Dz.
U. z 2014 r.,poz. 849, z
póżn. zm.)
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Ewidencja płatników
opłaty za
zagospodarowanie
odpadami

Ustawa z dnia 12 stycznia
1991 r. o podatkach i
opłatach lokalnych ( t.j.,
Dz. U. z 2014 r., poz. 849,
z póżn. zm.)

Małgorzata
Nachrebecka
Tel.75 6464 410
m.nachrebecka.um@l
uban.pl

Wszelkie dane
wynikające z
postępowania
podatkowego są objęte
tajemnicą skarbową –
art. 293 ustawy z dnia
29 sierpnia 1997 r.
Ordynacja podatkowa
(Dz. U. z 2015 r. poz.
613z późn. zm.)
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Ewidencja upomnień
opłaty za
zagospodarowanie
odpadami

Rozporządzenie Ministra
Finansów z dnia 20 maja
2014 r. w sprawie trybu
postępowania wierzycieli
należności pieniężnych
przy podejmowaniu
czynności zmierzających do
zastosowania środków
egzekucyjnych (Dz.U. z

Aneta Mickiewicz
Tel.75 6464 415
a.mickiewicz.um@l
uban.pl

Wszelkie dane
wynikające z
postępowania
podatkowego są objęte
tajemnicą skarbową –
art. 293 ustawy z dnia
29 sierpnia 1997 r.
Ordynacja podatkowa
(Dz. U. z 2015 r. poz.
613z późn. zm.)

Ustawa z dnia
29.09.1994 r. o
rachunkowości ( t.j., Dz.
U. z 2014 r., poz. 849, z
póżn. zm.)
oraz Rozporządzenie
Prezesa Rady Ministrów z
dnia 18.01.2011 r. w
sprawie instrukcji
kancelaryjnej, jednolitych
rzeczowych akt oraz
instytucji w sprawie
organizacji i zakresu
działania archiwów
zakładowych Dz. U. z 2011
r. Nr 14, poz. 67

Władze Szarłan
Tel. 75 6464 415
e-mail:
w.szarlan.um@luban.p l

Dane osobowe
podlegają ochronie na
podstawie art. 23
ustawy z dnia 29
sierpnia 1997 r. o
ochronie danych
osobowych (t.j., Dz. U. z
2014, poz. 1182, z
późn. zm.) (art. 23)

2014r., poz. 656,
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Rejestr wystawianych
faktur VAT
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Rejestr Skarg i
wniosków

Kodeks Postępowania
Administracyjnego ,
Instrukcja Kancelaryjna

Urszula Marzec
Rejestr jawny z
u.marzec.um@luban.p l wyłączeniem danych
75 646 44 07
osobowych
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Rejestr Zarządzeń
Burmistrza

Art. 6 ustawy o dostępie
do informacji publicznej
Instrukcja Kancelaryjna

Kamila Dubis
k.dubis.um@luba n.pl
75 646 44 06

Rejestr jawny
udostępniany w BIP z
wyłączeniem danych
osobowych
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Rejestr upoważnień
Burmistrza

Art. 33 ustawy o
samorządzie gminnym

Maria Chorosza
m.chorosza.um@luba
n.pl
75 646 44 06

Rejestr jawny
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Biuro Rady
Miejskiej

Rejestr Uchwał Rady
Miasta

Art. 6 ustawy o dostępie
do informacji publicznej
Instrukcja Kancelaryjna

Joanna Temborowska Rejestr jawny
j.temborowska.um@lu udostępniany na
ban.pl
bieżąco w BIP
75 646 44 09
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Biuro Rady
Miejskiej

Rejestr skarg i
wniosków

Kodeks Postępowania
Administracyjnego ,
Instrukcja Kancelaryjna

Joanna Temborowska Rejestr jawny z
j.temborowska.um@lu wyłączeniem danych
ban.pl
osobowych
75 646 44 09
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Rejestr wniosków i
interpelacji radnych

Instrukcja Kancelaryjna

Anna Krawiec
Rejestr jawny z
a.krawiec.um@luban.p l wyłączeniem danych
75 646 44 80
osobowych
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Referat
ZK

Rejestr osób
podlegających
rejestracji wojskowej

Ustawa o powszechnym
obowiązku obrony
Rzeczypospolitej Polskiej
z 21 listopada 1967 roku

k.kusiak.um@luban.pl
75 646 44 40

Na wniosek organów
uprawnionych
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Referat
ZK

Rejestr osób
Ustawa o powszechnym
podlegających
obowiązku obrony
kwalifikacji wojskowej Rzeczypospolitej Polskiej
z 21 listopada 1967 rok

k.kusiak.um@luban.pl
75 646 44 40

Na wniosek organów
uprawnionych
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Referat
ZK

k.kusiak.um@luban.pl
75 646 44 40

Na wniosek organów
uprawnionych
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Referat
ZK

Rejestr osób o
Ustawa o powszechnym
nieuregulowanym
obowiązku obrony
stosunku do
Rzeczypospolitej Polskiej
powszechnego
z 21 listopada 1967 rok
obowiązku obrony
Rejestr wezwań
Ustawa o powszechnym
(świadczenia osobiste i obowiązku obrony
rzeczowe)
Rzeczypospolitej Polskiej
z 21 listopada 1967 rok

k.kusiak.um@luban.pl
75 646 44 40

Na wniosek organów
uprawnionych
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Referat
ZK

Rejestr decyzji
Ustawa o powszechnym
świadczeń osobistych i obowiązku obrony
rzeczowych
Rzeczypospolitej Polskiej
z 21 listopada 1967 rok

k.kusiak.um@luban.pl
75 646 44 40

Na wniosek organów
uprawnionych

