
REFERAT GOSPODARKI KOMUNALNEJ 

 

Lp.  Nazwa rejestru/ewidencji Podstawa prawna utworzenia 

rejestru 

Zakres informacji  

zgromadzonych w rejestrze 

 

Dane teleadresowe osoby  

odpowiedzialnej za  

prowadzenie  

rejestru/ewidencji  

 

1 Rejestr zbiorników bezodpływowych Art.3 ust.3 pkt.1 ustawy z dnia 

13 września 1996r. o 

utrzymaniu czystości i porządku 

w gminach / tj. Dz. U. z 2012r. 

poz. 391 / 

Lista zbiorników bezodpływowych Tomasz Winczewski 

Tel. 33/ 8775-015 w. 116 

t.winczewski@zawoja.ug.pl 

2 Rejestr przydomowych oczyszczalni 

ścieków 

Art.3 ust.3 pkt.2 ustawy z dnia 

13 września 1996r. o 

utrzymaniu czystości i porządku 

w gminach / tj. Dz. U. z 2012r. 

poz. 391 / 

Wydajność przydomowej 

oczyszczalni , jej lokalizacja, typ 
Adam Skrzypek 

Tel. 33/ 8775-015 w. 118 

a.skrzypek@zawoja.ug.pl 

3 Ewidencja wyrobów zawierających 

azbest 

§ 10 ust. 1 rozporządzenia 

ministra gospodarki z dnia 13 

grudnia 2010r. w sprawie 

wymagań w zakresie 

wykorzystywania wyrobów 

zawierających azbest oraz 

wykorzystywania i oczyszczania 

instalacji lub urządzeń, w 

których były lub są 

wykorzystywane wyroby 

zawierające azbest / Dz. U. z 

2011r. Nr 8 poz. 31 /oraz 

Krajowego Programu usuwania 

wyrobów zawierających azbest 

Lista nieruchomości, ilość odpadów 

niebezpiecznych zawierających 

azbest 

Tomasz Winczewski 

Tel. 33/ 8775-015 w. 116 

t.winczewski@zawoja.ug.pl 

4 Publicznie dostępny wykaz danych o 

dokumentach zawierających 

informacje o środowisku i jego 

ochronie-  

http://www.ekoportal.gov.pl 

Art. 23 ust. 2 ustawa z dnia 3 

październik 2008r. o 

udostępnieniu informacji o 

środowisku i jego ochronie , 

udziale w społeczeństwie w 

ochronie środowiska oraz 

Wnioski wydanie decyzji, decyzje i 

postanowienia, projekty: polityk, 

strategii, planów lub programów, 

polityki, strategie , plany lub 

programy , raporty o oddziaływaniu 

na środowisko, prognozy 

Tomasz Winczewski 

Tel. 33/ 8775-015 w. 116 

t.winczewski@zawoja.ug.pl 

http://www.ekoportal.gov.pl/


ocenach oddziaływania na 

środowisko  /Dz. U. Nr 199 poz. 

1227 z późn. zm. / 

oddziaływania na środowisko, 

wykaz zawierający informacje i 

dane o zakresie korzystania ze 

środowiska, zgłoszenia instalacji , z 

których emisja nie wymagają 

pozwolenia, a których eksploatacja 

wymaga zgłoszenia 

5 Rejestr działalności regulowanej w 

zakresie odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli 

nieruchomości 

Art.9b ust.3  ustawy z dnia 13 

września 1996r. o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach 

/ tj. Dz. U. z 2012r. poz. 391 / 

Rejestr zawiera  nazwę firmy , 

oznaczenie siedziby i adres albo 

imię i nazwisko i adres 

przedsiębiorcy, numer 

identyfikacyjny podatkowej,  regon, 

rodzaj odbieranych odpadów 

komunalnych, numer rejestrowy 

Tomasz Winczewski 

Tel. 33/ 8775-015 w. 116 

t.winczewski@zawoja.ug.pl 

6 Ewidencja zezwoleń na prowadzenie 

przez przedsiębiorców działalności 

usług 

Art.7 ust.6b ustawy z dnia 13 

września 1996r. o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach 

/ tj. Dz. U. z 2012r. poz. 391 / 

Lista wydanych decyzji Wójta 

Gminy Zawoja 
Tomasz Winczewski 

Tel. 33/ 8775-015 w. 116 

t.winczewski@zawoja.ug.pl 

7 Rejestr Pomników przyrody Ustawa o ochronie przyrody  

/t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 627 / 

Lista pomników przyrody, 

lokalizacja , opis 
Barbara Zgubisz-Pierog 

Te. 33/ 8775-015 w.116 

b.zgubisz@Zawoja.ug.pl 

8 Wykaz osób uprawnionych wspólnoty 

gruntowo-leśnej  

ustawa z dnia 29 czerwca 1963 

roku o zagospodarowaniu 

wspólnot gruntowych (Dz. U. z 

1963 roku Nr 28, poz. 169 z 

późn. zm.) 

Udziały, numery prawne, dane 

adresowe właścicieli 
Barbara Zgubisz-Pierog 

Te. 33/ 8775-015 w.116 

b.zgubisz@Zawoja.ug.pl 

9 Wykaz innych obiektów w których 

mogą być świadczone usługi 

hotelarskie 

§ 12 i § 16 Rozporządzenia 

Ministra Gospodarki i Pracy z 

dnia 19 sierpnia 2004 r. w 

sprawie obiektów hotelarskich i 

innych obiektów, w których są 

świadczone usługi hotelarskie                            

( Dz. U. z 2006 r. Nr 22, poz. 

169 z póżn. zm.) 

ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 

r.    o usługach turystycznych ( 

Dz. U. z 2004 r. Nr 223, poz. 

określenie przedsiębiorcy 

świadczącego usługi 

hotelarskie; nazwa i adres obiektu; 

określenie rodzaju i kategorii 

obiektu; informacja o stałym lub 

sezonowym charakterze 

Świadczonych usług, informacje o 

liczbie 

miejsc noclegowych,  

Barbara Zgubisz-Pierog 

Te. 33/ 8775-015 w.116 

b.zgubisz@Zawoja.ug.pl 



2268 z późń. zm.),                                          

 


