
Wykaz rejestrów publicznych i ewidencji prowadzonych w Urzędzie Miejskim w Czeladzi (18.11.2008). 
 

Dane teleadresowe 
Urząd Miasta Czeladź 

ul. Katowicka 45 
41-250 Czeladź 

tel. 032 76 37 900 
fax. 032 76 33 694 

email: czeladz@um.czeladz.pl  
NIP.: 625-10-03-163 
Regon: 000515721 

 
Urząd Stanu Cywilnego 

tel. 032 76 37 941 
email: usc@um.czeladz.pl 

 
Wydział Polityki Społecznej i Edukacji 

tel. 032 76 37 991 
email: edukacja@um.czeladz.pl  

email: politykaspoleczna@um.czeladz.pl 
 

Wydział Gospodarki Nieruchomościami 
tel. 032 76 37 980 

email: nieruchomosci@um.czeladz.pl 

Wydział Rozwoju Miasta i InŜynierii Miejskiej  
tel. 032 7637 908 

mail: wydzial-rozwoju@um.czeladz.pl  
 

Wydział Finansowo - BudŜetowy 
email: fb@um.czeladz.pl  

tel. 032 76 37 946 
 
 

StraŜ Miejska 
tel. 032 76 37 907 

email: krzysztofn@um.czeladz.pl 

Wydział Prawno – Organizacyjny 
tel. 032 76 37 949 

email: organizacyjny@um.czeladz.pl 

 
 



Lp. 
 

Wydział 
 

Nazwa 
rejestru/ewidencji 
 

Data 
rozpoczęcia 
realizacji zadań 
publicznych 
przy pomocy 
rejestru 
publicznego 
 

Podstawa prawna i cel utworzenia rejestru 
publicznego 
 

Cel 
 

Zakres informacji 
zgromadzonych 
w rejestrze 
 

Sposób i zasady 
udostępniania 
danych 
zawartych w 
rejestrach 

1. Wydziale 
Prawno - 
Organizacyjn
ym 

Rejestr uchwał Rady 
Miejskiej 

1990 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 
grudnia 1999 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla 
organów gmin i związków międzygminnych. (Dz.U. Nr. 
112, poz.1319 z 1999 r. z późn zm.) §1, §21 ust 1, 
§48 ust 1 

Ewidencja 
uchwał 
Rady Miejskiej 
Wymóg 
ustawowy 

Data uchwalenia, 
data 
wejścia w Ŝycie, 
w 
sprawie, tekst 
uchwały 
 

jawny 

2. Wydziale 
Prawno - 
Organizacyjn
ym 

Rejestr zarządzeń 
Burmistrza Miasta 

1990 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 
grudnia 1999 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla 
organów gmin i związków międzygminnych. (Dz.U. Nr. 
112, poz.1319 z 1999 r. z późn zm.) §1, §21 ust 1, 
§48 ust 1 

Ewidencja 
zarządzeń 
Burmistrza 
Miasta Czeladź 
Wymóg 
ustawowy 

Numer 
zarządzenia, 
data 
wydania, 
dotyczy, treść 
 

jawny 

3. Wydziale 
Prawno - 
Organizacyjn
ym 

Rejestr upowaŜnień i 
pełnomocnictw 
Burmistrza 

Listopad 1994 r. § 21 ust. 1 pkt4 rozporządzenia Prezesa Rady 
Ministrów z dnia 22 grudnia 1999r. W sprawie 
instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin i związków 
międzygminnych (Dz.U. Nr 112, poz. 1319 z 1999 r. z 
późn. zm.) 
 

Ewidencjonow
anie 
wydanych 
upowaŜnień i 
pełnomocnictw 
 

Imię, nazwisko, 
wydział, 
zakres 
merytoryczny 
upowaŜnienia 
data 
obowiązywania 

jawny 

4. Wydziale 
Prawno - 
Organizacyjn
ym 

Rejestr porozumień Styczeń 2006 r. Brak Ewidencja 
porozumień 
zawartych z 
gminą Czeladź 

Strona 
porozumienia, 
treść 
porozumienia, 
data zawarcia i 
obowiązywania 
porozumienia, 
Wydział 
odpowiedzialny 
za realizację 
porozumienia, 

jawny 

5. Wydziale 
Prawno - 
Organizacyjn
ym 

Rejestr skarg i 
wniosków 

Styczeń 1998 Kodeks postępowania administracyjnego, art. 
227 i 241 (j.t. Dz.U. Nr 98, poz. 1071 z 2000 r. z późn. 
zm.) 
 

Ułatwienie 
kontroli 
przebiegu oraz 
terminowości 

Przedmiot skargi, 
Charakter 
skargi, 
Wydział/jednostk

dane jawne za 
wyjątkiem 
danych o 
składających 



załatwienia 
skarg i 
wniosków 
 

a 
której skarga 
dotyczy, Data 
wpływu skargi, 
Data 
rozpatrzenia 
skargi, 
Informacja o 
przedłuŜeniu 
czasu 
rozpatrywania, 
Informacja o 
tym, kto 
rozpatruje skargę 
 

skargi i wnioski 
 

6. StraŜ Miejska Rejestr osób 
doprowadzonych do 
Izby Wytrzeźwień, 
do Policji oraz do 
miejsca 
zamieszkania 

1999r Ustawa o straŜach gminnych z dnia 29 sierpnia 97( 
Dz.U. Nr . 123, poz. 779 z 1997 r., z późn. zm.) 
Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia ( 
Dz.U. Nr. 106, poz.1148 , 
Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 
alkoholizmowi  ( Dz.U. Nr 35 poz.230 ) 

Gromadzenie 
danych osób 
wobec których 
podejmowano 
interwencję w 
celu ich 
udostępnienia 
na Ŝądanie 
Policji, Sądu 
oraz w celach 
ewidencyjnych 

Dane osobowe 
osób 
doprowadzonych 
do wymienionych 
jednostek. 

Informacje 
prawnie 
chronione przez 
Ustawę o 
ochronie danych 
osobowych 

7. StraŜ Miejska Rejestr Wykroczeń 1997r Ustawa o straŜach gminnych z dnia 29 sierpnia 1997r 
(Dz.U. Nr . 123, poz. 779 z 1997 r., z późn. zm.) 
Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia z 
dnia 24 sierpnia 2001r ( Dz.U. Nr. 106, poz.1148 z 
późn.zm.), 
 

Gromadzenie 
danych 
osobowych 
sprawców 
wykroczeń w 
celu ich 
udostępnienia 
na Ŝądanie 
Policji, Sądu 
oraz w celach 
ewidencyjnych 

Dane osobowe 
sprawców 
wykroczeń. 

Informacje 
prawnie 
chronione przez 
Ustawę o 
ochronie danych 
osobowych 

8. Wydział 
Polityki 
Społecznej i 
Edukacji 

Ewidencja szkół i 
placówek 
niepublicznych 

 Ustawa o systemie oświaty z dnia 7.09.1991r. 
(j.t.Dz.U. Nr. 256, poz. 2572 z 2004 r. z późn. zm.) 

Wymóg 
ustawowy 

Dane adresowe i 
osoby 
prowadzącej 
daną placówkę 

Jawny 

9. Wydział 
Polityki 

SIO – System 
Informacji 

2005r. Ustawa z dnia 19 lutego 2004 r. 
o systemie informacji oświatowej (j.t. Dz.U. Nr. 49, 

Wymóg 
ustawowy 

Dane osobowe 
osób 

Informacja 
prawnie 



Społecznej i 
Edukacji 

Oświatowej poz. 463 z 2004 r.) zatrudnionych w 
szkołach i 
placówkach 
oświatowych 
prowadzonych 
przez gminę 
Czeladź 

chroniona przez  
ustawę o 
ochronie danych 
osobowych 

10. Wydział 
Polityki 
Społecznej i 
Edukacji 

Rejestr decyzji 
administracyjnych 
(akty mianowania) 

01.06.2003r.  
 

Uporządkowan
ie dokumentów 
związanych z 
awansem 
zawodowym 
nauczycieli 

Dane osobowe 
nauczycieli 
ubiegających się 
o kolejny stopień 
awansu 
zawodowego 

Informacja 
prawnie 
chroniona przez  
ustawę o 
ochronie danych 
osobowych 

11. Wydział 
Polityki 
Społecznej i 
Edukacji 

Rejestr zaświadczeń 
o zdaniu/niezdaniu 
egzaminu na 
nauczyciela 
mianowanego 

01.06.2003r Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela 
(j.t. Dz.U. Nr 97,poz. 674 z 2006 r. z późn.zm) 
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu  
z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni 
awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz.U. Nr 260, 
poz. 2593 z 2004 r.) 

Uporządkowan
ie dokumentów 
związanych z 
awansem 
zawodowym 
nauczycieli 
Wymóg 
ustawowy 

Dane osobowe 
nauczycieli 
ubiegających się 
o kolejny stopień 
awansu 
zawodowego 

Informacja 
prawnie 
chroniona przez  
ustawę o 
ochronie danych 
osobowych 

12. Wydział 
Polityki 
Społecznej i 
Edukacji 

Ewidencja spełniania 
obowiązku 
szkolnego oraz 
obowiązku nauki 
przez młodzieŜ w 
wieku 16-18 lat 

01.06.2003r. Ustawa o systemie oświaty z dnia 7.09.1991r. 
(j.t.Dz.U. Nr. 256, poz. 2572 z późn. zm.) 

Wymóg 
ustawowy 

Dane osobowe 
uczniów w wieku 
16-18 lat i ich 
rodziców i 

Informacja 
prawnie 
chroniona przez  
ustawę o 
ochronie danych 
osobowych 

13. Wydział 
Polityki 
Społecznej 
i Edukacji 

Rejestr 
zezwoleń 
detalicznych i 
gastronomicznych 

 
2003 r. 

Ustawa z dn.26.10.1982r o wychowaniu w trzeźwości i 
przeciwdziałaniu alkoholizmowi  (j.t. Dz.U. Nr 70, poz. 
473 z 2007r  z późn. zm) 

 
Wymóg 
ustawowy 

1/Firma/przedsię
biorca 
2/adres 
zamieszkania 
lub siedziba 
3/adres punktu 
4/termin 
waŜności 
zezwoleń 
 

 
 
 
 
 
jawny 

14. Wydział 
Finansowo- 
BudŜetowy 
 
 

Wykaz podatników 
będących 
przedsiębiorcami, 
którym zostały 
umorzone zaległości 
z 

01.01.2003r. Art. 14 pkt. 2 litera e i f ustawy z dnia 30.06.2005 o 
finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz.2104 z 
2005r.) 

Wymóg 
ustawowy 

Imię, nazwisko, 
firma, kwota i 
forma pomocy. 

jawny 



tytułu podatków i 
opłat 
lokalnych 

15. Wydział 
Finansowo- 
BudŜetowy 
 

Ewidencja 
wysłanych 
upomnień, ewidencja 
wystawionych 
tytułów 
wykonawczych 

01.01.1998r. Rozporządzenia Ministra Finansów z 22.11.2001r. w 
sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o 
postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U Nr 
137 poz.1541) 

Wymóg 
ustawowy 

Ewidencja 
wysłanych 
upomnień, 
ewidencja 
wystawionych 
tytułów 
wykonawczych. 

niejawny 

16. Wydział 
Finansowo- 
BudŜetowy 
 

Rejestr wydanych 
zaświadczeń 
wydanych przez 
organy podatkowe 

01.01.2003r. Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22.08.2005 
w sprawie zaświadczeń wydawanych przez organy 
podatkowe (Dz.U Nr 165 poz.1374) 

Wymóg 
ustawowy 

Rejestr 
wydanych 
zaświadczeń 
 

niejawny 

17. Wydział 
Finansowo- 
BudŜetowy 
 

Rejestry wymiarowe, 
rejestry przypisów i 
odpisów 

01.01.1998r. Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 
25.05.1999r. w sprawie zasad rachunkowości i planu 
kont dla prowadzenia ewidencji podatków i opłat dla 
organów podatkowych jednostek samorządu 
terytorialnego (Dz.U Nr 50 poz. 511 z 1999r.  z późn. 
zm) 

Wymóg 
ustawowy 

Rejestry 
wymiarowe, 
rejestry 
przypisów i 
odpisów 

niejawny 

18. Urząd Stanu 
Cywilnego 

Księgi Stanu 
Cywilnego 

1946 Ustawa z dnia 29 września 1986 r. – Prawo o aktach 
stanu cywilnego (Dz. U. Nr 36, poz. 180 z późn. zm.) 
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i 
Administracji z dnia 26 października 1998 r. w sprawie 
szczegółowych zasad sporządzania aktów stanu 
cywilnego, sposobu prowadzenia ksiąg stanu 
cywilnego, ich kontroli, przechowywania i 
zabezpieczenia oraz wzorów aktów stanu cywilnego, 
ich odpisów, zaświadczeń i protokołów (Dz. U. Nr 136, 
poz. 884, z późn. zm.) 

Rejestracja 
stanu 
cywilnego osób 
celem 
sporządzenia 
aktów urodzeń, 
małŜeństw i 
zgonów 

Akty stanu 
cywilnego 
urodzeń, 
małŜeństw i 
zgonów 

Wszystkie dane 
zawarte w 
aktach stanu 
cywilnego są 
poufne i 
chronione 
ustawą prawa o 
aktach stanu 
cywilnego 

19. Wydział 
Rozwoju 
Miasta i 
InŜynierii 
Miejskiej 

Rejestr miejscowych 
planów 
zagospodarowania 
przestrzennego 

 Art. 31 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym( DZ.U. Nr 80, 
poz.717 z późn.zm.) 

 
 
Wymóg 
ustawowy 

 Ogólnie 
dostępny 

20. Wydział 
Rozwoju 
Miasta i 
InŜynierii 
Miejskiej 

Rejestr wniosków i 
decyzji o zezwoleniu 
na usunięcie drzew i 
krzewów 

27.04.2001 r. Art. 19 ust.6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo 
ochrony środowiska ( 

 
Wymóg 
ustawowy 

Dane dotyczą 
obszaru, którego 
dot. wniosek 

Ogólnie 
dostępny. W 
zakresie danych 
osobowych 
podlega ustawie 
o danych 
osobowych 

21. Wydział Rejestr wniosków i 27.04.2001 r. Art. 19 ust.6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo  Dane dotyczą Ogólnie 



Rozwoju 
Miasta i 
InŜynierii 
Miejskiej 

postanowień o 
wydanie opinii na 
unieszkodliwianie i 
odzysk oraz 
transport i zbieranie 
odpadów 

ochrony środowiska(Dz.U. Nr 25, poz.150 z 2008r) Wymóg 
ustawowy 

obszaru, którego 
dot. wniosek 

dostępny. W 
zakresie danych 
osobowych 
podlega ustawie 
o danych 
osobowych 

22. Wydział 
Rozwoju 
Miasta i 
InŜynierii 
Miejskiej 

Rejestr wniosków i 
decyzji o zezwoleniu 
na prowadzenie 
działalności w 
zakresie odbioru 
odpadów 
komunalnych i 
nieczystości ciekłych 

27.04.2001 r. Art. 19 ust.6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo 
ochrony środowiska (Dz.U. Nr 25, poz.150 z 2008r) 

 
Wymóg 
ustawowy 

Dane dotyczą 
obszaru, którego 
dot. wniosek 

Ogólnie 
dostępny. W 
zakresie danych 
osobowych 
podlega ustawie 
o danych 
osobowych 

23. Wydział 
Rozwoju 
Miasta i 
InŜynierii 
Miejskiej 

Rejestr wniosków i 
postanowień o 
wydanie opinii 
zatwierdzającej 
program gospodarki 
odpadami 
niebezpiecznymi 

27.04.2001 r. Art. 19 ust.6ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo 
ochrony środowiska (Dz.U. Nr 25, poz.150 z 2008r) 

 
Wymóg 
ustawowy 

Dane dotyczą 
obszaru, którego 
dot. wniosek 

Ogólnie 
dostępny. W 
zakresie danych 
osobowych 
podlega ustawie 
o danych 
osobowych 

24. Wydział 
Rozwoju 
Miasta i 
InŜynierii 
Miejskiej 

Rejestr decyzji o 
ustaleniu warunków 
zabudowy i 
zagospodarowania 
terenu 

27.03.2003 r. Art. 67 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym (DZ.U. Nr 80, 
poz.717 z późn.zm.) 

 
Wymóg 
ustawowy 

Dane dotyczą 
obszaru, którego 
dot. wniosek 

Ogólnie 
dostępny. W 
zakresie danych 
osobowych 
podlega ustawie 
o ochronie 
danych 
osobowych. 

25. Wydział 
Rozwoju 
Miasta i 
InŜynierii 
Miejskiej 

Rejestr decyzji o 
ustaleniu lokalizacji 
inwestycji celu 
publicznego 

27.03.2003 r. Art. 51 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym (DZ.U. Nr 80, 
poz.717 z późn.zm.) 

 
Wymóg 
ustawowy 

Dane dotyczą 
obszaru, którego 
dot. wniosek 

Ogólnie 
dostępny. W 
zakresie danych 
osobowych 
podlega ustawie 
o ochronie 
danych 
osobowych. 

26. Wydział 
Rozwoju 
Miasta i 
InŜynierii 
Miejskiej 

Rejestr wniosków, 
postanowień i 
decyzji o 
środowiskowych 
uwarunkowaniach 
zgody na realizację 

2005 r. Art. 19 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo 
ochrony środowiska ( Dz.U. Nr 25, poz.150 z 2008r.) 

 
Wymóg 
ustawowy 

Dane dotyczą 
obszaru, którego 
dot. wniosek 

Ogólnie 
dostępny. W 
zakresie danych 
osobowych 
podlega ustawie 
o ochronie 



przedsięwzięcia danych 
osobowych. 

27.

Wydział 
Gospodarki 
Nieruchomoś
ciami 

Rejestr wydanych 
decyzji o 
przekształceniu 
prawa uŜytkowania 
wieczystego w 
prawo własności 

1999r. Brak Rejestr 
wszystkich 
wydanych 
decyzji 

Dane osobowe 
uŜytkowników 
wieczystych 
Dane o 
nieruchomości 

Informacja 
prawnie 
chroniona przez 
Ustawę o 
ochronie danych 
osobowych 

28.

Wydział 
Gospodarki 
Nieruchomoś
ciami 

Rejestr wydanych 
decyzji o oddaniu 
nieruchomości w 
trwały zarząd 

2007r. Brak Rejestr 
wszystkich 
wydanych 
decyzji 

Dane jednostki 
organizacyjnej 
Dane o 
nieruchomości 
gruntowej i 
opłacie za trwały 
zarząd 

Jawny 

29.

Wydział 
Gospodarki 
Nieruchomoś
ciami 

Rejestr wydanych 
decyzji o podziale 
nieruchomości 

1998r. Brak BieŜąca 
dokumentacja 
spraw 
geodezyjnych 

Dane 
wnioskodawcy, 
wniosku i 
nieruchomości 

Informacja 
prawnie 
chroniona przez 
Ustawę o 
ochronie danych 
osobowych 

30.

Wydział 
Gospodarki 
Nieruchomoś
ciami 

Rejestr wydanych 
decyzji o 
rozgraniczeniu 
nieruchomości 

1992r. Brak BieŜąca 
dokumentacja 
spraw 
geodezyjnych 

Dane 
wnioskodawcy, 
wniosku i 
nieruchomości 

Informacja 
prawnie 
chroniona przez 
Ustawę o 
ochronie danych 
osobowych 

 


