Wykaz rejestrów i ewidencji prowadzonych w wersji elektronicznej

Lp

Nazwa
rejestru/
ewidencji
1

2

Jednostka
organizacyjna
3

1

7694 Wydział
Rolnictwa

2

6132 Wydział
Rolnictwa
i Ochrony
Środowiska

Aplikacja
obsługująca
rejestr/
ewidencję
4

Cel prowadzenia Przepis
rejestru/
stanowiący
ewidencji
podstawę
5

7

Microsoft Office Wykaz posiadaczy
Excel 2003
odpadów lub
prowadzących
działalność w
zakresie transportu
odpadów, którzy są
zwolnieni z
obowiązku uzyskania
zezwolenia na
prowadzenie
działalności w
zakresie zbierania,
transportu odpadów.

Art. 33 ust. 11
ustawy z dnia 27
kwietnia 2001r. o
odpadach (t.j. Dz.
U. z 2007r. Nr 39
poz. 251, z późn.
zm.)

Microsoft Office Wykaz posiadacz
Word 2003
Ŝywych zwierząt
gatunków
wymienionych w
załącznikach A i B
rozporządzenia Rady
(WE) nr 338/97 z
dnia 9 grudnia 1996
r. w sprawie ochrony
gatunków dzikiej
fauny i flory w
drodze regulacji
handlu nimi,
zaliczonych do
płazów, gadów,
ptaków lub ssaków, a
takŜe prowadzący ich
hodowlę.

Art. 64 ust. 3
ustawy z dnia 16
kwietnia 2004r. o
ochronie przyrody
(Dz. U. nr 92 poz.
880 z późn. zm.)

i Ochrony
Środowiska

3 Karty
informacyjne

Wydział
Rolnictwa

i Ochrony
Środowiska

Karty
Informacyjne dla
Windows
PROEKO
Ryszard Samoć

Wykaz danych o
dokumentach
zawierających
informację o
środowisku i jego
ochronie

art. 22 ustawy z
dnia 3 października
2008r. o
udostępnianiu
informacji o
środowisku i jego
ochronie,
udziale
społeczeństwa w
ochronie
środowiska oraz o
ocenach
oddziaływania na
środowisko (Dz. U.
Nr 199, poz.
1227, z poźn. zm)

Art. 19 ust. 7a
ustawy z dnia 27
kwietnia 2001r.
Prawo ochrony
środowiska (Dz. U.
z 2006r. nr 129,
poz. 902 z późn.
zm.)

4 Rejestr
podmiotów
zajmujących
się azbestem

Wydział
Rolnictwa

i Ochrony
Środowiska

Microsoft Office Wykaz podmiotów Word 2003
mogących
demontować, zbierać
i transportować
odpady zawierające
azbest na podstawie
wydanych zezwoleń

5 Ewidencja
Wydział
Uczniowskich Edukacji,
Klubów
Kultury
Sportowych

-

Wymóg prawa

i Sportu

6

Wydział
Edukacji,
Kultury
Ewidencja
pozostałych
klubów

Rozporz. Ministra
Sportu z dnia 16
stycznia 2006 r.
w sprawie
ewidencji klubów
sportowych (Dz. U.
Nr 16, poz. 123)

-

Wymóg prawa

i Sportu

Rozporz. Ministra
Sportu z dnia 16
stycznia 2006 r.

i związków
sportowych
(Ewidencja
klubów
sportowych
działających

w sprawie
ewidencji klubów
sportowych (Dz. U.
Nr 16, poz. 123)

w formie
stowarzyszenia
, których
statuty nie
przewidują
prowadzenia
działalności
gospodarczej)

7 Ewidencja
zasobu
nieruchom.
Skarbu
Państwa
8 Ewidencja
nieruchom.
oddanych

Wydział
Geodezji,
Kartografii
i Gospodarki
Nieruchom.
Wydział
Geodezji,
Kartografii
w uŜytkowanie i Gospodarki
Nieruchom
wieczyste

9 Ewidencja
gruntów i
budynków

Wydział
Geodezji,
Kartografii i
Gospodarki
Nieruchom.

PODGiKPowiatowy
Ośrodek
Dokument.
Geodezyjnej i
Kartograficzne
j
10 Rejestr cen
Wydział
nieruchomości Geodezji,
Kartografii i
Gospodarki
Nieruchom.

EGB 2000

gospodarowan.
INTERGRAPH nieruchom. Skarbu
Państwa

art.23, ust. 1 pkt 1
ustawy
o
gospodarce
nieruchom.

EGB 2000N

art.23, ust. 1b
ustawy
o
gospodarce
nieruchom.

ewidencjonow.
uŜytkowników
wieczystych do
INTERGRAPH naliczania opłat
rocznych

EGB 2000 -

Planowanie
Art.22, ust.1ustawy
przestrzenne, wymiar Prawo geodezyjne
podatków i
świadczeń,
oznaczanie
nieruchomości w
księgach
INTERGRAFH
wieczystych,
gospodarka
nieruchomościami
oraz ewidencja
gospodarstw rolnych

EGB 2000 -

Rejestracja cen
nieruchomości oraz
ich wartości
określona przez
rzeczoznawców

§74
Rozporządzenia w
sprawie ewidencji
gruntów

INTERGRAFH
PODGiK
11 Rejestr
zamówień,
zgłoszeń prac
geod.

Wydział
Geodezji,
Kartografii i
Gospodarki
Nieruchom.

OŚRODEK GEOBID

Rejestracja płatników Art.12, ustawy
oraz wykonawców Prawo geodezyjne
prac geodezyjnych,
rejestr zgłoszeń prac
geodezyjnych

PODGiK
12 Rejestr
współrzędnych
punktów
osnów
geodezyjnych

Wydział
Geodezji,
Kartografii i
Gospodarki
Nieruchom.

BANK OSNÓW- Rejestracja
Art.40, ust.3 p.3
GEOBID
współrzędnych
ustawy Prawo
punktów poziomych i geodezyjne
pionowych osnów
geodezyjnych

PODGiK

osoba upowaŜniona:

Jan NadbrzeŜny
imię i nazwisko

Sekretarz Powiatu
stanowisko
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