Nazwa

Podstawa prawna

Rejestr działalności
Art. 9b ustawy z dnia 13
regulowanej w zakresie
września 1996 r.
o utrzymaniu czystości
odbierania odpadów
i porządku w gminach (t.j.
komunalnych od
Dz. U. z 2013 r. poz. 1399
właścicieli
z późn. zm.)
nieruchomości
Rejestr społecznych
opiekunów kotów
wolno żyjących

Komórka merytoryczna

papierowo/
elektronicznie

OŚ

Dostępność
pracownik
BIP
(imię i nazwisko)
REJESTRY
Anna Bogucka
TAK

OŚ

NIE

papierowo/
elektronicznie

OŚ

NIE

elektroniczna

Uchwała Rady Gminy
elektronicznie (same
Wiązowna w sprawie
deklaracje papierowo)
przyjęcia Programu opieki
nad zwierzętami
bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie Gminy
Wiązowna

Rejestr działalności
Art. 9b ustawy z dnia 13
września 1996 r.
regulowanej w zakresie
o utrzymaniu czystości
odbierania odpadów
i porządku w gminach (t.j.
komunalnych od
Dz. U. z 2013 r. poz. 1399
właścicieli
z późn. zm.)
nieruchomości
Ewidencja umów
zawartych na
odbieranie odpadów
komunalnych od
właścicieli
nieruchomości

Forma sporządzenia

Art. 3 ust. 3 ustawy z dnia
13 września 1996 r. o
utrzymaniu czystości i
porządku w gminach (Dz.
U. z 2013 r. poz. 1399 z
późn. zm.)
Ustawa z dnia 18 lipca
2001 roku prawo wodne
Ewidencja kąpielisk
Ewidencja zbiorników Art. 3 ust. 3 ustawy z dnia
bezodpływowych w
13 września 1996 r. o
celu kontroli
utrzymaniu czystości i
częstotliwości ich
porządku w gminach (Dz.
opróżniania oraz w
U. z 2013 r. poz. 1399 z
celu opracowania
późn. zm.)
planu rozwoju sieci
kanalizacyjnej

elektroniczna
elektroniczna

Termin sporządzenia

Termin aktualizacji

Zakres danych

na bieżąco

na bieżąco

nazwa podmiotu/adres

Joanna Kociszewska

na bieżaco

grudzień

imię i nazwisko, adres,
dane kontaktowe,
gatunek zwierząt
objętych opieką, ich ilość
i wiek, miejsce
przebywania, forma
udzielanej opieki

Anna Bogucka

na bieżąco

na bieżąco

nazwa podmiotu/adres

OŚ

EWIDENCJE
NIE
Anna Bogucka

na bieżąco

na bieżąco

nazwa podmiotu; adres;

OŚ

TAK

Joanna Kociszewska

marzec

marzec

OŚ

NIE

Anna Bogucka

na bieżąco

na bieżąco

dane kąpileliska,
lokalizacja
nazwa podmiotu; adres;

UWAGI

Ewidencja
Art. 3 ust. 3 ustawy z dnia
przydomowych
13 września 1996 r. o
utrzymaniu czystości i
oczyszczalni ścieków w
porządku w gminach (Dz.
celu kontroli
U. z 2013 r. poz. 1399 z
częstotliwości i
późn. zm.)
sposobu pozbywania
się komunalnych
osadów ściekowych
oraz w celu
opracowania planu
rozwoju sieci
kanalizacyjnej
Ewidencja mijscowości, Art. 47b ust. 5 ustawy z
ulic i adresów
dnia 17 maja 1989 r.
Prawo geodezyjne i
kartograficzne (Dz. U. z
2015 r. poz. 520 z późn.
zm.)
Gminna ewidencja
art. 22 ustawy z dnia 23
zabytków
lipca 2003 o ochronie
zabtków (Dz. U. Dz.U.
2003, Nr 162, poz. 1568 ze
zmianami)

elektroniczna

OŚ

NIE

Anna Bogucka

na bieżąco

na bieżąco

nazwa podmiotu; adres;

elektroniczna

OŚ

TAK

Witold Kostrzyński

28 maja 2012 r.

na bieżąco

nazwa podmiotu; adres;
nr działki

elektroniczna

OŚ

nie

Paulina Żurawska

na bieżąco

na bieżąco

zabytki na terenie gminy
wiązowna

Ewidencja mienia
art. 25 ustawy 21 sierpnia
komunalnego- grunty 1997 roku o gospodarce
nieruchomosciami

elektroniczna

OŚ

nie

Witold Kostrzyński

na bieżąco

na bieżąco

dane ewidencyjne
nieruchomosci gminnych

WYKAZY

Publicznie dostępny
wykaz danych o
dokumentach
zawierających
informacje o
środowisku i jego
ochronie

Ustawa 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 (Dz.U. 2008 nr
199 poz. 1227, z późn.
zm.); Rozporządzenie
Ministra Środowiska z dnia
22 września 2010 r. w
sprawie wzoru oraz
zawartości i układu
publicznie dostępnego
wykazu danych o
dokumentach
zawierających informacje
o środowisku i jego
ochronie

elektroniczna

OŚ

Roczne sprawozdanie Art. 9q ustawy z dnia 13
do Marszałka
września 1996 r. o
Województwa oraz
utrzymaniu czystości i
Wojewódzkiego
porządku w gminach (Dz.
Inspektoratu Ochrony U. z 2013 r. poz. 1399 z
Środowiska z realizacji
późn. zm.)
zadań z zakresu
gospodarowania
odpadami
komunalnymi

papierowa

OŚ

Roczne sprawozdanie
Art. 286 ust.1 ustawy z
do Marszałka
dnia 27 kwietnia 2001
Województwa w
roku Prawo ochrony
zakresie korzystania ze środowiska (t.j. Dz. U. z
2013 r., poz. 1232 z późn.
środowiska oraz o
zm.)
wysokości należnych
opłat

papierowa

OŚ

TAK

Joanna Kociszewska

SPRAWOZDANIA
NIE
Anna Bogucka

NIE

Anna Bogucka

na bieżąco

na bieżąco

nazwa przedsięwzięcia,
dane inwestora,
wyszczególnienie
dokumentacji
sporządzonej w ramach
postępowania

roczne (do 31.03….)

ilość zebranych odpadów
z terenu gminy oraz
nazwy instalacji, do
których zostały
przekazne odpady

roczne (do 31.03….)

Rodzaj korzystania ze
środowiska

Rb-27S Sprawozdanie z Rozporządzenie Ministra
wykonania planu
Finansów z dnia
dochodów
16.01.2014 r. w sprawie
sprawozdawczości
budżetowych jednostki
budżetowej
samorządu
terytorialnego

papierowa

OŚ

NIE

Anna Sawińska

kwartalnie (do 10.03.;
do 10.06; do 10.09),
roczne do 31.01

nd

sprawozdanie
jednostkowe z
dochodów budżetowych
z tytułu opłat za
gospodarowanie
odpadami

Rb-27n Sprawozdanie z Rozporządzenie Ministra
wykonania planu
Finansów w sprawie
dochodów
sprawozdań jednostek
sektora finansów
budżetowych jednostki
publicznych w zakresie
samorządu
operacji finansowych,
terytorialnego
które ma swą podstawę
prawną w art. 41 ust. 5
ustawy z dnia 27 sierpnia
2009 r. o finansach
publicznych
RRW-13 sprawozdanie Ustawa z dnia 29 czerwca
z wykonania obiektów
1995 r. o statystyce
małej retencji
publicznej

papierowa

OŚ

NIE

Anna Sawińska

kwartalnie (do 10.03.;
do 10.06; do 10.09),
roczne do 31.01

nd

sprawozdanie
jednostkowe z
dochodów budżetowych
z tytułu opłat za
gospodarowanie
odpadami

papierowa

OŚ

nie

Przemysław
Kaźmierczak

do końca lutego
danego roku

-

informacje o
wykonanych obiektach
małej retencji

Informacja o
Art. 3 ust. 9 ustawy z dnia
podmiotach
13 września 1996 r. o
odbierających odpady
utrzymaniu czystości i
komunalne od
porządku w gminach
właścicieli
nieruchomości z terenu
danej gminy,
zawierające firmę,
oznaczenie siedziby i
adres albo imię,
nazwisko i adres
podmiotu
odbierającego odpady
komunalne od
właścicieli
nieruchomości
Informacja o stanie art. 25 ustawy 21 sierpnia
mienia komunalnego 1997 roku o gospodarce
nieruchomosciami

elektronicznie

OŚ

NIE

Anna Bogucka

na bieżaco

na bieżaco

nazwa podmiotu i adres

elektronicznie

OŚ

TAK

Paulina Żurawska

na bieżaco

poczatek roku
kalendarzowego

informacja o stanie
mienia komunalnego wg
stanu na koniec roku
kalendarzowego

INNE

