
 
R E J E S T R Y   I   E W I D E N C J E  

prowadzone przez Starostwo Powiatowe w Namysłowie  
 
Wydział Organizacyjny - Or : 
Nazwa rejestr uchwał rady powiatu 
Podstawa prawna  § 21 ust.1 pkt 1 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 

grudnia 1998r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów powiatu 
/Dz. U. nr 160, poz. 1074 z późn. zm. 

 

Nazwa rejestr uchwał zarządu powiatu 
Podstawa prawna  § 21 ust.1 pkt 1 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 

grudnia 1998r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów powiatu 
/Dz. U. nr 160, poz. 1074 z późn. zm. 

 

Nazwa rejestr skarg i wniosków  
Podstawa prawna  § 21 ust.1 pkt 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 

grudnia 1998r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów powiatu 
/Dz. U. nr 160, poz. 1074 z późn. zm. 

 

Nazwa rejestr aktów wewnętrznych  
Podstawa prawna  § 21 ust.1 pkt 3 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 

grudnia 1998r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów powiatu 
/Dz. U. nr 160, poz. 1074 z późn. zm. 

 

Nazwa rejestr wydanych upoważnień i pełnomocnictw 
Podstawa prawna  § 21 ust.1 pkt 4 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 

grudnia 1998r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów powiatu 
/Dz. U. nr 160, poz. 1074 z późn. zm. 

 
Wydział Architektury i Budownictwa -AB 
Nazwa rejestr decyzji o pozwoleniu na budowę 
Podstawa prawna  art. 82 b ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. prawo budowlane         

/Dz. U. z 2003r. nr 207, poz. 2016 z późn zm./ 
 

Nazwa rejestr wniosków o pozwolenie na budowę   
Podstawa prawna  art. 82 b ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. prawo budowlane         

/Dz. U. z 2003r. nr 207, poz. 2016 z późn zm./ 
 
Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych i Zarządzania Nieruchomościami -IZ 
Nazwa rejestr umów   
Podstawa prawna  art. 139 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. prawo zamówień 

publicznych /Dz. U. nr 19, poz. 177 z późn. zm./ 
 
Wydział Komunikacji - K 
Nazwa Centralna ewidencja kierowców     
Podstawa prawna  art. 100a ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. prawo o ruchu drogowym /Dz. 

U. z 2005r. nr 108, poz. 908 z późn. zm./   
 

Nazwa Centralna ewidencja pojazdów    
Podstawa prawna  art. 80a ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. prawo o ruchu drogowym /Dz. 

U. z 2005r. nr 108, poz. 908 z późn. zm./ 
 
Wydział Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami - G 
Nazwa Ewidencja gruntów i budynków   
Podstawa prawna  art. 7d pkt 1 ustawy z dnia 17 maja 1989r. ustawy Prawo Geodezyjne i 

Kartograficzne /Dz. U. z 2005r. nr 240, poz. 2027/ 
 



Nazwa Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu   
Podstawa prawna  art. 7d pkt 1 ustawy z dnia 17 maja 1989r. ustawy Prawo Geodezyjne i 

Kartograficzne /Dz. U. z 2005r. nr 240, poz. 2027/ 
 

Nazwa Ewidencja nieruchomości Skarbu Państwa stanowiąca zasób 
nieruchomości Skarbu Państwa  

Podstawa prawna  art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. ustawy o gospodarce 
nieruchomościami /Dz. U. z 2004r. nr 261, poz. 2603/ 

 

Nazwa Ewidencja nieruchomości Powiatu Namysłowskiego stanowiąca zasób 
nieruchomości Powiatu Namysłowskiego 

Podstawa prawna  art. 25b ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. ustawy o gospodarce 
nieruchomościami /Dz. U. z 2004r. nr 261, poz. 2603/ 

 
Wydział Oświaty i Kultury – OK 
Nazwa  Ewidencja uczniowskich klubów sportowych  
Podstawa prawna  art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 18 stycznia 1996r. o kulturze fizycznej /Dz. U. 

z 2001r. nr 81, poz. 889 z późn zm./   
 

Nazwa Ewidencja stowarzyszeń kultury fizycznej   
Podstawa prawna  art. 7a ust. 4 ustawy z dnia 18 stycznia 1996r. o kulturze fizycznej /Dz. U. 

z 2001r. nr 81, poz. 889 z późn zm./   
 

Nazwa Ewidencja oświatowych placówek niepublicznych 
Podstawa prawna  art. 82 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty /Dz. U. 

z 2004r. nr 256, poz. 2572 z późn zm./   
 
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa - OŚ 
Nazwa Rejestr roślin i zwierząt należących do gatunków podlegających 

ograniczeniom na podstawie przepisów prawa Unii Europejskiej 
Podstawa prawna  art. 64 ust. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody /Dz. 

U. nr 92, poz. 880/   
 

Nazwa Rejestr sprzętu pływającego służącego do amatorskiego połowu ryb 
Podstawa prawna  art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 o rybactwie śródlądowym    
 

Nazwa Rejestr sprzętu pływającego służącego do połowu ryb przez 
uprawnionych do rybactwa 

Podstawa prawna  art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 o rybactwie śródlądowym  
/Dz. U. z 1999r. Nr 66, poz 750 z późn zm/   

 

Nazwa Rejestr posiadaczy odpadów zwolnionych z obowiązku uzyskiwania 
zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie zbierania, 
transportu, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów 

Podstawa prawna  art. 33 ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach /Dz. U. nr 62, 
poz. 628 z późn zm./    

 
Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego SO: 
Nazwa ewidencja rzeczy znalezionych 
Podstawa prawna  § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 czerwca 1966 r. /Dz. U. 

Nr 22, poz 141 z późn zm./ 
 

Nazwa Ewidencja stowarzyszeń zwykłych 
Podstawa prawna  Art. 40 ust. 3 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r. prawo o stowarzyszeniach 

/Dz. U. Nr 79, poz. 855 z późn. zm/ 
 
 
 
 
 
 


