
Nazwa rejestru / Symbol JRWA Czego dotyczy 
Osoba 
odpowiedzialna 

Uwagi / Forma 

WYDZIAŁ DOCHODÓW 

Rejestr wymiaru podatku od nieruchomości 
osoby fizyczne 
 D.3120 

Podatek od nieruchomości 

osób fizycznych 

Inspektor ds. 
wymiaru podatku od 
nieruchomości, 
podatku rolnego i 
leśnego osób 
fizycznych, ewidencji 
podatkowej 
nieruchomości oraz 
zwrotu podatku 
akcyzowego 
Sylwia Sumińska 
Główny Specjalista 
ds. wymiaru podatku 
od nieruchomości, 

rolnego, leśnego 
osób fizycznych 
Elżbieta 
Kędziorska 
Główny Specjalista 
ds. wymiaru podatku 
od nieruchomości 
osób fizycznych 
Agnieszka 
Tarnowska 
Inspektor ds. 
wymiaru podatku 
Monika Ciesielska 
Dorota Siłuch 

elektroniczna/papierowa 

Rejestr wymiaru podatku rolnego osoby fizyczne  
D.3121 

Podatek rolny osób 
fizycznych 

Inspektor ds. 
wymiaru podatku od 

nieruchomości, 
podatku rolnego i 
leśnego osób 
fizycznych, ewidencji 
podatkowej 
nieruchomości oraz 
zwrotu podatku 
akcyzowego 
Sylwia Sumińska 
Główny Specjalista 
ds. wymiaru podatku 
od nieruchomości, 
rolnego, leśnego 
osób fizycznych 
Elżbieta 
Kędziorska 
Główny Specjalista 
ds. wymiaru podatku 
od nieruchomości 
osób fizycznych 
Agnieszka 
Tarnowska 
Inspektor ds. 
wymiaru podatku 
Monika Ciesielska 
Dorota Siłuch 

elektroniczna/papierowa 

Rejestr wymiaru łącznego zobowiązania 
pieniężnego osoby fizyczne  
D. 3123 

Łączne zobowiązanie 
pieniężne osoby fizyczne  

Inspektor ds. 
wymiaru podatku od 
nieruchomości, 
podatku rolnego i 
leśnego osób 
fizycznych, ewidencji 
podatkowej 
nieruchomości oraz 

elektroniczna/papierowa 



zwrotu podatku 
akcyzowego 
Sylwia Sumińska 
Główny Specjalista 
ds. wymiaru podatku 
od nieruchomości, 
rolnego, leśnego 
osób fizycznych 
Elżbieta 
Kędziorska 
Główny Specjalista 
ds. wymiaru podatku 
od nieruchomości 
osób fizycznych 
Agnieszka 
Tarnowska 
Inspektor ds. 
wymiaru podatku 
Monika Ciesielska 
Dorota Siłuch 

Zapytania organów  
D.1412 

Zapytania organów, 
informacje niejawne 

Inspektor ds. 
wymiaru podatku od 
nieruchomości, 
podatku rolnego i 
leśnego osób 
fizycznych, ewidencji 
podatkowej 
nieruchomości oraz 
zwrotu podatku 
akcyzowego 
Sylwia Sumińska 
Główny Specjalista 
ds. wymiaru podatku 
od nieruchomości, 
rolnego, leśnego 
osób fizycznych 
Elżbieta 
Kędziorska 
Główny Specjalista 
ds. wymiaru podatku 
od nieruchomości 
osób fizycznych 
Agnieszka 
Tarnowska 
Inspektor ds. 
wymiaru podatku 
Monika Ciesielska 
Dorota Siłuch 

papierowa  

Ewidencja podatników 
D. 3120 

Podatek od nieruchomości 
osób prawnych 

Podinspektor 
Aneta Biedrzycka 
Inspektor ds. 
wymiaru podatku od 
nieruchomości, 
rolnego, leśnego 
osób fizycznych oraz 
wymiaru opłaty 
targowej 
Agnieszka  
Budner - 
Grzegorczyk 

elektroniczna/papierowa 

Rejestr wymiarowy 
D. 3120 

Podatek od nieruchomości 
osób prawnych 

Podinspektor 
Aneta Biedrzycka 
Inspektor ds. 
wymiaru podatku od 
nieruchomości, 
rolnego, leśnego 
osób fizycznych oraz 
wymiaru opłaty 
targowej 

elektroniczna/papierowa 



Agnieszka  
Budner - 
Grzegorczyk 

Rejestr zaksięgowanych deklaracji  
D. 3120 

Podatek od nieruchomości 
osób prawnych 

Podinspektor 
Aneta Biedrzycka 
Inspektor ds. 
wymiaru podatku od 
nieruchomości, 
rolnego, leśnego 
osób fizycznych oraz 
wymiaru opłaty 
targowej 
Agnieszka  
Budner - 
Grzegorczyk 

elektroniczna/papierowa 

Rejestr decyzji  
D. 3120 

Podatek od nieruchomości 
osób prawnych 

Podinspektor 
Aneta Biedrzycka 
Inspektor ds. 
wymiaru podatku od 

nieruchomości, 
rolnego, leśnego 
osób fizycznych oraz 
wymiaru opłaty 
targowej 
Agnieszka  
Budner - 
Grzegorczyk 

elektroniczna/papierowa 

Ewidencja podatników 
D. 3121 

Podatek rolny osób prawnych 

Podinspektor 
Aneta Biedrzycka 
Inspektor ds. 
wymiaru podatku od 
nieruchomości, 
rolnego, leśnego 
osób fizycznych oraz 
wymiaru opłaty 
targowej 
Agnieszka  
Budner - 
Grzegorczyk 

elektroniczna/papierowa 

Rejestr wymiarowy  
D. 3121 

Podatek rolny osób prawnych 

Podinspektor 
Aneta Biedrzycka 
Inspektor ds. 
wymiaru podatku od 
nieruchomości, 
rolnego, leśnego 
osób fizycznych oraz 
wymiaru opłaty 
targowej 
Agnieszka  
Budner - 
Grzegorczyk  

elektroniczna/papierowa 

Rejestr zaksięgowanych deklaracji 
D. 3121 

Podatek rolny osób prawnych 

Podinspektor 

Aneta Biedrzycka 
Inspektor ds. 
wymiaru podatku od 
nieruchomości, 
rolnego, leśnego 
osób fizycznych oraz 
wymiaru opłaty 
targowej 
Agnieszka  
Budner - 
Grzegorczyk 

elektroniczna/papierowa 

Rejestr decyzji 
D. 3121 

Podatek rolny osób prawnych 

Podinspektor 
Aneta Biedrzycka 
Inspektor ds. 
wymiaru podatku od 
nieruchomości, 
rolnego, leśnego 

elektroniczna/papierowa 



osób fizycznych oraz 
wymiaru opłaty 
targowej 
Agnieszka  
Budner - 
Grzegorczyk  

Ewidencja podatników 
D.3122 

Podatek leśny osób prawnych  

Podinspektor 
Aneta Biedrzycka 
Inspektor ds. 
wymiaru podatku od 
nieruchomości, 
rolnego, leśnego 
osób fizycznych oraz 
wymiaru opłaty 
targowej 
Agnieszka  
Budner - 
Grzegorczyk  

elektroniczna/papierowa 

Rejestr wymiarowy 
D.3122 

Podatek leśny osób prawnych  

Podinspektor 
Aneta Biedrzycka 

Inspektor ds. 
wymiaru podatku od 
nieruchomości, 
rolnego, leśnego 
osób fizycznych oraz 
wymiaru opłaty 
targowej 
Agnieszka  
Budner - 
Grzegorczyk 

elektroniczna/papierowa 

Rejestr zaksięgowanych deklaracji 

D.3122 
Podatek leśny osób prawnych  

Podinspektor 
Aneta Biedrzycka 
Inspektor ds. 
wymiaru podatku od 
nieruchomości, 
rolnego, leśnego 

osób fizycznych oraz 
wymiaru opłaty 
targowej 
Agnieszka  
Budner - 
Grzegorczyk 

elektroniczna/papierowa 

Ewidencja wezwań do zapłaty  
D.3162.1 
Ewidencja upomnień  
D. 3160.1 
Ewidencja spraw skierowanych do Biura 
Prawnego 
D.3162.3 

Opłaty z tytułu użytkowania 
wieczystego gruntu 
Sprzedaży nieruchomości 
(mieszkania, lokale, grunty) 
Dzierżawa i najem  

Inspektor ds. 
windykacji dochodów 
z mienia gminy 
Bożena Maciąg 
Główny Specjalista 
ds. windykacji 
dochodów z mienia 
gminy oraz innych 
opłat 
Anna Kotlarek  
Inspektor ds. 
windykacji dochodów 
z mienia gminy 
Bożena Maciąg 
Główny Specjalista 
ds. windykacji 
dochodów z mienia 
gminy oraz innych 
opłat 
Anna Kotlarek  
Bożena Maciąg 
Anna Kotlarek  

elektroniczna 
elektroniczna 
papierowa 

Opłata za przekształcenie 
prawa użytkowania 
wieczystego w prawo 
własności 
 

Opłata adiacencka 
 
Opłata za przystanki 

Opłaty z tytułu użytkowania 
wieczystego gruntu 
Sprzedaży nieruchomości 
(mieszkania, lokale, grunty) 
 
Dzierżawy i najem 

 
Ewidencja wniosków o ulgi w zapłacie należności 
cywilnoprawnych D.3150.3 

 Inspektor ds. 
windykacji dochodów 
z mienia gminy 
Bożena Maciąg 

 
papierowa 

Opłata za przekształcenie 

prawa użytkowania 



wieczystego w prawo 
własności  

Główny Specjalista 
ds. windykacji 
dochodów z mienia 
gminy oraz innych 
opłat 
Anna Kotlarek 

Opłaty z tytułu użytkowania 
wieczystego gruntu 

 
Ewidencja tytułów wykonawczych D.3161.1 

Sprzedaży nieruchomości 
(mieszkania, lokale, grunty) 
 
Dzierżawy i najem  

Inspektor ds. 
windykacji dochodów 
z mienia gminy 
Bożena Maciąg 
Główny Specjalista 
ds. windykacji 
dochodów z mienia 
gminy oraz innych 
opłat 
Anna Kotlarek 

 
papierowa 

Opłata za przekształcenie 
prawa użytkowania 
wieczystego w prawo 
własności 
Opłata adiacencka 
Opłata za przystanki   

Ewidencja dochodów budżetowych 
D.3033 
Rejestr wymiarowy 
D.3132 
Rejestr wymiarowy 
D.3138 

Dochody własne, subwencje,     
dotacje inne 

   Kamil Kot  
Inspektor ds. 
wymiaru podatku od 
nieruchomości, 
rolnego, leśnego 
osób fizycznych oraz 
wymiaru opłaty 
targowej 
Agnieszka Budner-
Grzegorczyk 
 
 
Agnieszka Budner-
Grzegorczyk 

elektroniczna 

elektroniczna 

elektroniczna 

Opłata targowa 

Opłata za psy 

Rejestr wymiarowy 
D.3124 
Rejestry podatkowe, ewidencje i wykazy – 
Współpraca z innymi instytucjami 
D.3111 
Rejestr wymiaru podatku od nieruchomości 
osoby fizyczne 
 D.3120 

Podatek od środków 
transportowych  

Główny Specjalista 
ds. windykacji 
dochodów z mienia 
gminy oraz innych 
opłat 
Anna Kotlarek 
Sylwia Sumińska 
Elżbieta Kędziorska 
Agnieszka Tarnawska 
Monika Ciesielska  

elektroniczna 
papierowa 
elektroniczna/papierowa 

Wykazy pojazdów – 
Starostwo Powiatowe 

Podatek od nieruchomości 
osób fizycznych 

Rejestr wymiaru podatku rolnego osoby fizyczne  
D.3121 

Podatek rolny osób 
fizycznych 

Sylwia Sumińska 
Elżbieta Kędziorska  
Agnieszka Tarnowska 
Monika Ciesielska 
Dorota Siłuch 

elektroniczna/papierowa 

Rejestr wymiaru łącznego zobowiązania 

pieniężnego osoby fizyczne  
D. 3123 

Łączne zobowiązanie 

pieniężne osoby fizyczne  

Sylwia Sumińska 
Elżbieta Kędziorska  

Agnieszka Tarnowska 
Monika Ciesielska 
Dorota Siłuch 

elektroniczna/papierowa 

Zapytania organów  
D.1412 

Zapytania organów, 
informacje niejawne 

Sylwia Sumińska 
Elżbieta Kędziorska  
Agnieszka Tarnowska 
Monika Ciesielska 
Dorota Siłuch 
Aneta Biedrzycka 
Inspektor ds. 
wymiaru podatku od 
nieruchomości, 
rolnego, leśnego 
osób fizycznych oraz 
wymiaru opłaty 
targowej 

papierowa  



Agnieszka  
Budner - 
Grzogorczyk 

Ewidencja podatników 
D. 3120 

Podatek od nieruchomości 
osób prawnych 

Główny Specjalista 
ds. wymiaru podatku 
od nieruchomości 
osób fizycznych 
Agnieszka 
Tarnowska 

elektroniczna/papierowa 

Rejestr wymiarowy 
D. 3120 

Podatek od nieruchomości 
osób prawnych 

Podinspektor 
Aneta Biedrzycka 
Inspektor ds. 
wymiaru podatku od 
nieruchomości, 
rolnego, leśnego 
osób fizycznych oraz 
wymiaru opłaty 
targowej 
Agnieszka  

Budner - 
Grzegorczyk 

elektroniczna/papierowa 

Rejestr zaksięgowanych deklaracji  
D. 3120 
Rejestr decyzji  
D. 3120 

Podatek od nieruchomości 
osób prawnych 

Podinspektor 
Aneta Biedrzycka 
Inspektor ds. 
wymiaru podatku od 
nieruchomości, 
rolnego, leśnego 
osób fizycznych oraz 
wymiaru opłaty 
targowej 
Agnieszka  
Budner - 
Grzegorczyk 

elektroniczna/papierowa 
elektroniczna/papierowa Podatek od nieruchomości 

osób prawnych 

Ewidencja podatników 
D. 3121 
Rejestr wymiarowy  
D. 3121 

Podatek rolny osób prawnych 
Podinspektor 
Aneta Biedrzycka 

Inspektor ds. 
wymiaru podatku od 
nieruchomości, 
rolnego, leśnego 
osób fizycznych oraz 
wymiaru opłaty 
targowej 
Agnieszka  
Budner – 
Grzegorczyk  

elektroniczna/papierowa 
elektroniczna/papierowa 

Podatek rolny osób prawnych 

Rejestr zaksięgowanych deklaracji 

D. 3121 
Podatek rolny osób prawnych 

Podinspektor 
Aneta Biedrzycka 
Inspektor ds. 
wymiaru podatku od 
nieruchomości, 
rolnego, leśnego 

osób fizycznych oraz 
wymiaru opłaty 
targowej 
Agnieszka  
Budner - 
Grzegorczyk 

elektroniczna/papierowa 

Rejestr decyzji 
D. 3121 
Ewidencja podatników 
D.3122 

Podatek rolny osób prawnych 
Podatek leśny osób prawnych  

Podinspektor 
Aneta Biedrzycka 
Inspektor ds. 
wymiaru podatku od 
nieruchomości, 
rolnego, leśnego 
osób fizycznych oraz 
wymiaru opłaty 
targowej 

elektroniczna/papierowa 
elektroniczna/papierowa 



Agnieszka  
Budner - 
Grzegorczyk 

Rejestr wymiarowy 
D.3122 

Podatek leśny osób prawnych  

Podinspektor 
Aneta Biedrzycka 
Inspektor ds. 
wymiaru podatku od 
nieruchomości, 
rolnego, leśnego 
osób fizycznych oraz 
wymiaru opłaty 
targowej 
Agnieszka  
Budner - 
Grzegorczyk   

elektroniczna/papierowa 

Rejestr zaksięgowanych deklaracji 
D.3122 

Podatek leśny osób prawnych  

Podinspektor 
Aneta Biedrzycka 
Inspektor ds. 
wymiaru podatku od 
nieruchomości, 

rolnego, leśnego 
osób fizycznych oraz 
wymiaru opłaty 
targowej 
Agnieszka  
Budner - 
Grzegorczyk 

elektroniczna/papierowa 

Ewidencja wezwań do zapłaty  
D.3162.1 

Opłaty z tytułu użytkowania 
wieczystego gruntu 
Sprzedaży nieruchomości 
(mieszkania, lokale, grunty) 
Dzierżawa i najem  

Inspektor ds. 
windykacji dochodów 
z mienia gminy 
Bożena Maciąg 
Główny Specjalista 
ds. windykacji 
dochodów z mienia 
gminy oraz innych 
opłat 
Anna Kotlarek  

elektroniczna 

Ewidencja upomnień  
D. 3160.1 

Opłata za przekształcenie 
prawa użytkowania 
wieczystego w prawo 
własności 
 
Opłata adiacencka 
 
Opłata za przystanki 

Inspektor ds. 
windykacji dochodów 
z mienia gminy 
Bożena Maciąg 
Główny Specjalista 
ds. windykacji 
dochodów z mienia 
gminy oraz innych 
opłat 
Anna Kotlarek  

elektroniczna 

Ewidencja spraw skierowanych do Biura 

Prawnego 
D.3162.3 

Opłaty z tytułu użytkowania 
wieczystego gruntu 
Sprzedaży nieruchomości 

(mieszkania, lokale, grunty) 
 
Dzierżawy i najem 

 Inspektor ds. 
windykacji dochodów 
z mienia gminy 
Bożena Maciąg 
Główny Specjalista 

ds. windykacji 
dochodów z mienia 
gminy oraz innych 
opłat 
Anna Kotlarek 

papierowa 

Ewidencja wniosków, decyzji 
D.6068 

Zwrot podatku akcyzowego 
zawartego w cenie oleju 
napędowego 

Główny Specjalista 
ds. wymiaru podatku 
od nieruchomości 
osób fizycznych 
Agnieszka 
Tarnawska 

papierowa 

SAMODZIELNE STANOWISKO DS. KONTROLI PODATKOWEJ (KP) 

Rejestr kontroli podatkowych KP.3163 Kontrola podatkowa  
Główny Specjalista 
ds. Kontroli 

Podatkowej  

papierowa 



Katarzyna 
Szumiato  

Wyjaśnienia, interpretacje, opinie, akty prawne 
dotyczące zagadnień z zakresu dochodów, 
podatków, opłat, egzekucji i windykacji 
KP. 310 

Kontrola podatkowa 

Główny Specjalista 
ds. Kontroli 
Podatkowej  
Katarzyna 
Szumiato 

papierowa 

REFERAT WINDYKACJI I EGZEKUCJI (WE) 

Rejestry i ewidencje w tym: 
• Przypisów i odpisów WE.3120 
• Księgowa WE.3220.1 i  WE.3220.2  
• Wniosków o ulgi WE.3120.1 
• Upomnień WE.3160.1 
• Tytułów wykonawczych WE.3161 

Podatek od nieruchomości   
Łączne zobowiązanie 
(os. Fizyczne i os. Prawne)  

Inspektor ds. 
księgowości podatku 
od nieruchomości 
osób fizycznych 
Jadwiga Rzepczyk 
Inspektor ds. 
windykacji podatku 
od nieruchomości 
osób fizycznych 
Joanna Krajewska 
Główny specjalista 
ds. windykacji 
podatku od 
nieruchomości osób 
prawnych oraz 
postępowań w 
sprawie udzielania 
ulg w podatkach i 
opłatach lokalnych 
Anna Molenda 
Inspektor ds. 
księgowości 
podatków,opłat 
lokalnych i 
niepodatkowych 
należności 
budżetowych o 
charakterze 
publicznoprawnym 
Magdalena 
Szymanek 
Inspektor ds. 
windykacji podatków, 
opłat lokalnych i 
niepodatkowych 
należności 
budżetowych o 
charakterze 
publicznoprawnym 
oraz postępowań w 
sprawie udzielania 
ulg należności 

publicznoprawnych 
(dotacje, grzywny) 
Anna 
Garbaczewska 

elektroniczna, 
papierowa: 
- wnioski o ulgi 
- ewidencje tytułów  
  

Rejestry i ewidencje w tym:  
• Przypisów i odpisów WE.3121 
• Księgowa WE.3220.3  
• Wniosków o ulgi WE.3121.1 
• Upomnień WE.3160.1 
• Tytułów wykonawczych WE.3161 

Podatek rolny 

Główny specjalista 
ds. windykacji 
podatku od 
nieruchomości osób 
prawnych oraz 
postępowań w 
sprawie udzielania 
ulg w podatkach i 
opłatach lokalnych 
Anna Molenda 
Inspektor ds. 
księgowości 

podatków,opłat 
lokalnych i 

elektroniczna, 
papierowa: 
- wnioski o ulgi 
- ewidencje tytułów  



niepodatkowych 
należności 
budżetowych o 
charakterze 
publicznoprawnym 
Magdalena 
Szymanek 

Rejestry i ewidencje w tym:  
• Przypisów i odpisów WE.3122 
• Księgowa WE.3220.4 

• Wniosków o ulgi WE.3122.1 
• Upomnień WE.3160.1 
• Tytułów wykonawczych WE.3161 

Podatek leśny 

Główny specjalista 
ds. windykacji 
podatku od 
nieruchomości osób 
prawnych oraz 
postępowań w 
sprawie udzielania 
ulg w podatkach i 
opłatach lokalnych 
Anna Molenda 
Inspektor ds. 
księgowości 
podatków,opłat 
lokalnych i 
niepodatkowych 
należności 
budżetowych o 
charakterze 
publicznoprawnym 
Magdalena 
Szymanek 

elektroniczna, 
papierowa: 

- wnioski o ulgi 
- ewidencje tytułów  

Ewidencja wniosków o ulgi w: 
• Podatku od spadków i darowizn WE.3126 
• Podatku pcc WE.3125.2 
• Podatku dochodowym - karta podatkowa 

WE.3125.1 

Podatek od os. Fizycznych  

Kierownik Referatu 
Windykacji i 
Egzekucji 
Małgorzata 

Jurkiewicz  

papierowa 

Rejestry i ewidencje w tym:  
• Przypisów i odpisów WE.3124 
• Księgowa WE.3220.5 i WE.3220.6  
• Wniosków o ulgi WE.3124.1 

• Upomnień WE.3160.1 
• Tytułów wykonawczych WE.3161 

Podatek od środków 
transportowych 
(os. Fizyczne i os. Prawne)  

Inspektor ds. 
księgowości 
podatków,opłat 
lokalnych i 
niepodatkowych 
należności 
budżetowych o 
charakterze 
publicznoprawnym 
Magdalena 
Szymanek 
Inspektor ds. 
windykacji podatków, 
opłat lokalnych i 

niepodatkowych 
należności 
budżetowych o 
charakterze 
publicznoprawnym 
oraz postępowań w 
sprawie udzielania 
ulg należności 
publicznoprawnych 
(dotacje, grzywny) 
Anna 
Garbaczewska 

elektroniczna, 
papierowa: 
- wnioski o ulgi 

- ewidencje tytułów  



Rejestry i ewidencje w tym:  

• Przypisów WE.3130  
• Księgowa: wpłat i zwrotów WE3220.8 
• Wniosków o zwrot opłaty skarbowej WE.3130 
• Upomnień WE.3160.1 
• Tytułów wykonawczych WE.3161 

Opłata skarbowa  

Kierownik Referatu 

Windykacji i 
Egzekucji 
Małgorzata 
Jurkiewicz 
Marta Zakrzewska 

elektroniczna, 
papierowa: 
- wnioski o ulgi 
- ewidencje tytułów  

Rejestry i ewidencje w tym:  
• Przypisów i odpisów WE.3132 
• Księgowa WE.3220.10  
• Wniosków o ulgi WE.3132.1 
• Upomnień WE.3160.1 
• Tytułów wykonawczych WE.3161 

• Umów inkaso WE.3132  

Opłata targowa Marta Zakrzewska 

elektroniczna, 
papierowa: 
- wnioski o ulgi 
- ewidencje tytułów  

Rejestry i ewidencje w tym:  
• Przypisów i odpisów WE.3135 
• Księgowa WE.3220.11  
• Wniosków o ulgi WE.3135 
• Upomnień WE. 3160.1 
• Tytułów wykonawczych WE.3161 
• Umów inkaso WE.3135  
• Pobranych i wydanych kwitariuszy do poboru 

opłaty uzdrowiskowej WE.3135 

Opłata uzdrowiskowa 

Marta Zakrzewska 
Inspektor ds. 
księgowości i 
windykacji opłaty 
dodatkowej i opłaty 
za korzystanie z 
Kołobrzeskich 
Rowerów Miejskich 
Ewa Musiał 
Inspektor ds. 
księgowości i 
windykacji 
mandatów i opłaty 
dodatkowej 
Aneta Maślanka 

elektroniczna, 
papierowa: 
- wnioski o ulgi 
- ewidencje tytułów  

Rejestry i ewidencje w tym:  
• Przypisów i odpisów WE.3138 
• Księgowa WE.3220.14  
• Wniosków o ulgi WE3138.1 

• Upomnień WE.3160.1 
• Tytułów wykonawczych WE.3161 

Opłata od posiadania psów  

Inspektor ds. 
księgowości 
podatków, opłat 
lokalnych i 
niepodatkowych 
należności 
budżetowych o 
charakterze 
publicznoprawnym 
Magdalena 
Szymanek 
Inspektor ds. 
windykacji podatków, 
opłat lokalnych i 
niepodatkowych 
należności 
budżetowych o 
charakterze 
publicznoprawnym 
oraz postępowań w 
sprawie udzielania 
ulg należności 
publicznoprawnych 
(dotacje, grzywny) 
Anna 
Garbaczewska 

elektroniczna, 
papierowa: 
- wnioski o ulgi 
- ewidencje tytułów  



Rejestry i ewidencje w tym:  
• Przypisów i odpisów WE.3139.1 
• Księgowa WE.3220.19 
• Wniosków o ulgi WE.3139.1 
• Upomnień WE.3160.1 
• Tytułów wykonawczych WE.3161 

Opłata parkingowa  

Inspektor ds. 
księgowości i 
windykacji opłaty 
dodatkowej i opłaty 
za korzystanie z 
Kołobrzeskich 
Rowerów Miejskich 
Ewa Musiał 
Inspektor ds. 
księgowości i 
windykacji 
mandatów i opłaty 
dodatkowej 
Aneta Maślanka 

elektroniczna, 
papierowa: 
- wnioski o ulgi 
- ewidencje tytułów  

Rejestry i ewidencje w tym:  
• Przypisów i odpisów WE.3139.2 
• Księgowa WE.3220.20 
• Wniosków o ulgi WE.3139.2 
• Upomnień WE.3160.1 
• Tytułów wykonawczych WE.3161 

Opłata za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi  

Inspektor ds. 
księgowości 
podatków, opłat 
lokalnych i 
niepodatkowych 
należności 
budżetowych o 
charakterze 
publicznoprawnym 
Magdalena 
Szymanek 
Inspektor ds. 
windykacji podatków, 
opłat lokalnych i 
niepodatkowych 
należności 
budżetowych o 
charakterze 
publicznoprawnym 
oraz postępowań w 
sprawie udzielania 
ulg należności 
publicznoprawnych 
(dotacje, grzywny) 
Anna 
Garbaczewska 

elektroniczna, 
papierowa: 
- wnioski o ulgi 
- ewidencje tytułów  

Rejestr wniosków o wydanie zaświadczeń w 
sprawach podatkowych WE.3140 

- podatków lokalnych  

Anna Molenda 
Jadwiga Rzepczyk 
Joanna Krajewska 
Magdalena 
Szymanek 

papierowa 

Rejestr wniosków o  wydanie zaświadczeń w 
sprawach opłat  
i innych należności 
 WE.3141 

- opłat lokalnych  

Inspektor ds. 
windykacji podatków, 
opłat lokalnych i 
niepodatkowych 
należności 
budżetowych o 
charakterze 
publicznoprawnym 
oraz postępowań w 
sprawie udzielania 
ulg należności 
publicznoprawnych 
(dotacje, grzywny) 
Anna 
Garbaczewska 
Marta Zakrzewska 
 Inspektor ds. 
windykacji podatków, 
opłat lokalnych i 
niepodatkowych 
należności 
budżetowych o 
charakterze 

papierowa 



publicznoprawnym 
oraz postępowań w 
sprawie udzielania 
ulg należności 
publicznoprawnych 
(dotacje, grzywny) 
Magdalena 
Szymanek 
Inspektor ds. 
księgowości i 
windykacji opłaty 
dodatkowej i opłaty 
za korzystanie z 
Kołobrzeskich 
Rowerów Miejskich 
Ewa Musiał 
Inspektor ds. 
księgowości i 
windykacji 
mandatów i opłaty 
dodatkowej 
Aneta Maślanka 

Rejestr i ewidencje: w tym: 

- księga druków ścisłego zarachowania WE. 

1612 

- przypisów i odpisów WE.3221.1 

- księgowa WE. 3220 

- wniosków o ulgi WE. 3162.3 

- Upomnień WE. 3160.1 

- tytułów wykonawczych WE.3161.1 

- mandaty 

Inspektor ds. 
księgowości i 
windykacji 
mandatów i opłaty 
dodatkowej 
Aneta Maślanka 
Inspektor ds. 
księgowości i 
windykacji opłaty 
dodatkowej i opłaty 
za korzystanie z 
Kołobrzeskich 
Rowerów Miejskich 
Ewa Musiał 

elektroniczna, 
papierowa: 
- wnioski o ulgi 

Rejestr wyrażonych zgód dot. Powiadomień sms 

w ramach działań informatycznych 
-podatków, opłat i innych 
należności 
publicznoprawnych 

Inspektor ds. 
księgowości i 
windykacji 
mandatów i opłaty 
dodatkowej 
Aneta Maślanka 

-papierowa 

WYDZIAŁ FINANSOWY (FN) 

Rejestr otrzymywanych faktur i rachunków 
Wyfakturowane zakupy i 
usługi 

Główny Specjalista 
ds. obsługi kancelarii 
Skarbnika Miasta, 
księgowości i 
rozliczeń 
finansowych 
Agnieszka Kołuda-
Karsznia 

forma papierowa 

Rejestr przyjętych zabezpieczeń, gwarancji i 
weksli JRWA - 3226  

Złożone do depozytu (sejfu) 
weksle, gwarancje i inne 
zabezpieczenia, głownie z 
tytułu wykonywanych robót 
inwestycyjnych dla Gminy 
Miasto Kołobrzeg 

Główny Specjalista 
ds. obsługi kancelarii 
Skarbnika Miasta, 
księgowości i 
rozliczeń 
finansowych 
Agnieszka Kołuda-
Karsznia 

forma papierowa 

MIEJSKI KONSERWATOR ZABYTKÓW (MKZ) 



4120 Zabytki nieruchome 
4120.1 – GEZ 
4120.2 – propozycje wpisu do rejestru 

 
Kierownik Biura 
Agnieszka 
Kozdęba 

elektroniczna 

4121 Zabytki ruchome 
4121.1 – prace przy ruchomych wpisanych do 
rejestru 
4121.2 – przemieszczanie ruchomego wpisanego 
do rejestru 
4121.3 – zalecenia konserwa-torskie dla 
ruchomych 
4123.4 – uzgadnianie programów prac 
konserwatorskich  przy zabytkach ruchomych 

 
Kierownik Biura 
Agnieszka 
Kozdęba  

elektroniczna 

4122 – zabytki odkryte, kontrole 
4122.1 kontrola nieruchomych wpisanych do 
rejestru, zalecenia pokontrolne 
4122.2 kontrola ruchomych wpisanych do 
rejestru 
4122.3 – kontrole ewidencyjnych 

 Kierownik Biura 
Agnieszka Kozdęb 

elektroniczna 

4123 
Współdziałanie z wojewódzkim konserwatorem 
zabytków i otrzymywanie informacji z rejestrów 
zabytków 
4123.1 uzgodnienie dlcp, dowz 
4123.2 pisma dot mpzp 
4123.3 – pisma ZWKZ – kopie decyzji 
4123.4 - sprawozdawczość 

 
Kierownik Biura 
Agnieszka 
Kozdęba 

elektroniczna 

4124 – przejmowanie w zarząd zabytków  
Kierownik Biura 
Agnieszka 
Kozdęba 

elektroniczna 

4125 
Prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty 
budowlane przy zabytku 
4125.1 – roboty budowlane Centrum 
4125.2 – roboty budowlane poza centrum 
4125.3 – wycinka i prace na terenie parku 
4125.4 –prace konserwatorskie, badania arch i 
roboty budowlane przy zabytku rejestrowym 

4125.5 – Zalecenia konserwatorskie dla 
rejestrowych 
4125.6 – zalecenia i opinie dla zabytków 
nierejestrowych 
4125..7 – podział nieruchomości wpisanej do 
rejestru 
4125.8 – reklamy i urządzenia techniczne 

 
Kierownik Biura 
Agnieszka 

Kozdęba 

elektroniczna 

4126 – znakowanie obiektów zabytkowych  
Kierownik Biura 
Agnieszka 
Kozdęba 

elektroniczna 

414 opieka nad pomnikami i miejscami pamięci  
Kierownik Biura 
Agnieszka 
Kozdęba 

elektroniczna 

414.1 – nadzorowanie i opieka nad pomnikami i 
miejscami pamięci 

 
Kierownik Biura 
Agnieszka 
Kozdęba 

elektroniczna 



414.2 – nadzorowanie i opieka nad cmentarzem 
wojennym i grobami poległych 

 
Kierownik Biura 
Agnieszka 
Kozdęba 

elektroniczna 

414.3 - Monitoring   

Kierownik Biura 

Agnieszka 
Kozdęba 

elektroniczna 

WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY (UA) 

6730 

REJESTR WYDANYCH DECYZJI O WARUNKACH 

ZABUDOWY 

DECYZJI 

ADMINISTRACYJNYCH, W 

KTÓRYCH USTALONO 

WARUNKI ZABUDOWY I 

ZAGOSPODAROWANIA 

TERENU 

Główny specjalista 

Karolina Bilska 

Główny specjalista 

Tomasz 

Kokoszyński 

forma elektroniczna 

na bieżąco 

6733 

REJESTR WYDANYCH DECYZJI O USTALENIU 

LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO 

DECYZJI 

ADMINISTRACYJNYCH, W 

KTÓRYCH USTALONO 

LOKALIZACJĘ INWESTYCJI 

CELU PUBLICZNEGO 

Główny specjalista 

Karolina Bilska 

Główny specjalista 

Tomasz 

Kokoszyński 

 

forma elektroniczna 

na bieżąco 

6722 

REJESTR MIEJSCOWYCH PLANÓW 

ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 

UCHWALONYCH 

MIEJSCOWYCH PLANÓW 

ZAGOSPODAROWANIA 

PRZESTRZENNEGO MIASTA 

KOŁOBRZEG ORAZ ICH 

ZMIAN 

Naczelnik: 

Monika Sielewska 

 

forma elektroniczna 

na bieżąco 

6721 

REJESTR WNIOSKÓW O SPORZĄDZENIE LUB 

ZMIANĘ  MIEJSCOWYCH PLANÓW 

ZAGOSPODAROWANIA 

PRZESTRZENNEGO/STUDIUM UWARUNKOWAŃ 

I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA 

PRZESTRZENNEGO  

SKŁADANYCH WNIOSKÓW O 

SPORZĄDZENIE LUB ZMIANĘ 

MIEJSCOWYCH PLANÓW 

ZAGOSPODAROWANIA 

PRZESTRZENNEGO MIASTA 

KOŁOBRZEG LUB STUDIUM 

UWARUNKOWAŃ I 

KIERUNKÓW 

ZAGOSPODAROWANIA 

PRZESTRZENNEGO MIASTA 

KOŁOBRZEG 

Podinspektor 

Małgorzata Lepa 

forma elektroniczna 
 
na bieżąco 

AN 

REJESTR AKTÓW NOTARIALNYCH 

Wpływających z kancelarii 

notarialnych wypisów aktów 

notarialnych 

 

Podinspektor 

Małgorzata Lepa 

forma elektroniczna 
 
na bieżąco 

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO (WZK) 

Rejestr zamówień i umów  
Numeracja zawieranych 

umów i zleceń 

Podinspektor ds. 

ochrony ludności 

Tomasz Barszczak 

forma papierowa 

Rejestr wydanych decyzji administracyjnych  w 

sprawie świadczeń rzeczowych 

Decyzje na świadczenia 

rzeczowe 

Główny Specjalista 

ds. obronnych 

Dariusz Trzeciak 

forma papierowa 

Wykaz osób o nieuregulowanym stosunku do 

powszechnego obowiązku obrony  

Wykaz osób o 

nieuregulowanym stosunku 

do służby wojskowej 

Główny Specjalista 

ds. obronnych 

Dariusz Trzeciak 

forma papierowa 

Rejestr wydanych decyzji administracyjnych  w 

sprawie świadczeń osobistych 

Decyzje na świadczenia 

osobiste 

Główny Specjalista 

ds. obronnych 

Dariusz Trzeciak 

forma papierowa 

Książka ewidencyjna kart przydziałów  

organizacyjno – mobilizacyjnych do Formacji 

Obrony Cywilnej Miasta Kołobrzeg 

Lista członków FOC  

i kwitowanie wydanych kart 

przydziałów 

Podinspektor ds. 

ochrony ludności 

Tomasz Barszczak 

forma papierowa 

WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU (EKS) 



Księgi rejestrowe instytucji kultury - 402 

- Miejska Biblioteka 

Publiczna,  

- Regionalne Centrum Kultury 

Główny Specjalista 

ds. kultury 

Katarzyna 

Pechman 

forma elektroniczna 

Ewidencja palcówek niepublicznych - 4430 

Niepubliczne przedszkola, 

szkoły podstawowe i 

gimnazja prowadzone przez 

osoby fizyczne lub prawne 

Główny Specjalista 

ds. oświaty 

Iwona 

Moszkowicz 

forma papierowa 

Rejestr upoważnień do dostępu bazy SIO 
Rejestr upoważnień do 

dostępu do bazy SIO 
Kierownik 

Wioletta Akier 

forma elektroniczna na 

platformie – 

www.sio.men.gov.pl  

w zbiorze rsop 

BIURO AUDYTU I KONTROLI (BAK) 

Rejestr zgłoszeń podmiotów wykonujących 

działalność lobbingową 

BAK 070 

Rejestr dotyczy osób, które 

powadzą działalność 

lobbingową zmierzającą do 

wywarcia wpływu na organy 

władzy publicznej w procesie 

stanowienia prawa 

Kierownik BAK 

Sławomir Dassow 

 

elektroniczna 

Rejestr Powiadomień Generalnego Inspektora 

Informacji Finansowej 

BAK.030 

Powiadomień Generalnego 

Inspektora Informacji 

Finansowej  o podejrzeniu 

prania pieniędzy oraz 

finansowania terroryzmu 

Kierownik BAK 

Sławomir Dassow 

 

zeszyt biurowy 

(opieczętowany, 

ponumerowane strony) 

Ewidencja osób upoważnionych do 

przetwarzania danych osobowych 

IOD.142 

Ochrona danych osobowych 

Główny specjalista 

ds. kontroli 

Krzysztof 

Mielnikiewicz 

papierowa/elektroniczna 

Ewidencja osób upoważnionych do 

przetwarzania danych osobowych z zakresu 

zadań zleconych (PESEL, RDO, RSC, RDK) 

IOD.142 

Ochrona danych osobowych 

Główny specjalista 

ds. kontroli 

Krzysztof 

Mielnikiewicz 

papierowa/elektroniczna 

Rejestr czynności przetwarzania danych 

osobowych 

IOD.142 

Ochrona danych osobowych 

Główny specjalista 

ds. kontroli 

Krzysztof 

Mielnikiewicz 

papierowa/elektroniczna 

BIURO PRAWNE (BP) 

BP.0750. 

Prowadzenie spraw sądowych przed sadami 

powszechnymi 

Rejestr spraw sadowych 

prowadzonych przez 

pracowników Biura Prawnego 

przed sądami powszechnymi. 

Wszyscy pracownicy 

Biura Prawnego 
forma papierowa 

BIURO PREZYDENTA MIASTA (BPM) 

Rejestr umów, JRWA 3226 

Umowy zawierane w celach 

promocyjnych rodzące 

zobowiązana finansowe 

Wszyscy pracownicy forma papierowa 

Udostępnianie informacji publicznej 

BPM.1431.2020.VII 

Rejestr wniosków o 

udostepnienie informacji 

publicznej oraz udzielone 

odpowiedzi 

Pomoc 

administracyjna 

Barbara Kowalska 

forma papierowa 

 i elektroniczna  

Kontrole zewnętrzne 
Rejestr kontroli zewnętrznych

  
Pomoc 

administracyjna 

forma papierowa 

 

http://www.sio.men.gov.pl/


W podmiotach 

BPM.1710.2020.VII 

Barbara Kowalska 

Zbiór zarządzeń, ogłoszeń i obwieszczeń wójta 

(burmistrza, prezydenta miasta) jako organu 

gminy  

BPM.0050.1.2020.VIII  

Rejestr Zarządzeń Prezydenta 

Miasta Kołobrzeg 

Główny Specjalista 

ds. administracji  

i obsługi kancelarii 

zastępców 

prezydenta 

Ewelina Fusińska 

forma papierowa 

Zbiory aktów normatywnych własnych 

kierownictw urzędów

 BPM.120.1.2020.VII  

Rejestr Zarządzeń 

Wewnętrznych Prezydenta 

Miasta Kołobrzeg 

Główny Specjalista 

ds. administracji  

i obsługi kancelarii 

zastępców 

prezydenta 

Ewelina Fusińska 

forma papierowa 

Inne sprawy nadzoru finansowego 

BPM.3251.2020.VIII 

Rejestr wystąpień do 

Rzecznika Dyscypliny 

Finansów Publicznych 

 

Podinspektor ds. 

administracji  

i obsługi kancelarii 

prezydenta 

Joanna Jabłońska 

 

forma papierowa 

Upoważnianie osób (podmiotów) do działania w 

imieniu wójta (burmistrza, prezydenta miasta) 

jako organu gminy 

BPM.0052.2020.VI 

Rejestr upoważnień 

Podinspektor ds. 

administracji  

i obsługi kancelarii 

prezydenta 

Joanna Jabłońska 

forma 

papierowa/elektroniczna 

Pełnomocnictwa 

BPM.077.1.2020.VI 
Rejestr pełnomocnictw 

Podinspektor ds. 

administracji  

i obsługi kancelarii 

prezydenta  

Joanna Jabłońska 

forma 

papierowa/elektroniczna 

Skargi i wnioski załatwiane bezpośrednio (w tym 

na jednostki podległe) 

BPM.1510.2020.VI 

Rejestr skarg i wniosków 

wpływających do Urzędu 

Miasta Kołobrzeg 

Podinspektor ds. 

administracji  

i obsługi kancelarii 

prezydenta  

Joanna Jabłońska 

forma 

papierowa/elektroniczna 

Skargi i wnioski przekazywane do załatwienia 

według właściwości 

BPM.1511.2020.VI 

Rejestr skarg i wniosków 

wpływających do Urzędu 

Miasta Kołobrzeg 

Podinspektor ds. 

administracji  

i obsługi kancelarii 

prezydenta  

Joanna Jabłońska 

forma 

papierowa/elektroniczna 

Urządzenia do rejestracji 

 i monitorowania obiegu przesyłek i pism 

BPM.1610.2020.VI 

Rejestr ofert przetargowych. 

Podinspektor ds. 

administracji  

i obsługi kancelarii 

prezydenta  

Joanna Jabłońska 

forma 

papierowa/elektroniczna 

Rejestr fax-ów 
Rejestr fax-ów wpływających 

do Urzędu Miasta Kołobrzeg 

Podinspektor ds. 

administracji  

i obsługi kancelarii 

prezydenta  

Joanna Jabłońska 

forma elektroniczna 

Rejestr Rejestrów 

Rejestr rejestrów 

prowadzonych przez 

poszczególne Wydziały UM 

Kg 

Podinspektor ds. 

administracji  

i obsługi kancelarii 

prezydenta  

Joanna Jabłońska 

forma 

papierowa/elektroniczna 

BIURO RADY MIASTA (BRM) 

Rejestr uchwał Rady Miasta Kołobrzeg 

BRM.0007 

BRM.0710 

Uchwał podjętych przez Radę 

Miasta Kołobrzeg, w tym 

aktów prawa miejscowego 

Kierownik Biura 

Danuta Nowak 

Rejestr  

założony na VIII 

kadencję Rady 



2018 - 2023 

Forma papierowa 

Akty prawa 

miejscowego również 

forma elektroniczna 

(BIP) 

Rejestr wniosków Komisji Rady 

BRM.0014 

Wniosków zgłaszanych przez 

Komisje Rady 

Podinspektror 

Sandra Wysocka 

Inspektor 

Aneta Sielczak 

Rejestr założony na VIII 

kadencję Rady: 2018-

2023 

Forma papierowa 

Rejestr interpelacji 

i zapytań 

 radnych 

BRM.0003 

 

Interpelacji 

 i zapytań 

 radnych składanych do 

Prezydenta Miasta na sesjach 

Rady i między sesjami 

Inspektor 

Aneta Sielczak 

Podinspektror 

Sandra Wysocka 

 

Rejestr założony na VIII 

kadencję Rady: 

2018 – 2023 

Forma papierowa 

SIDAS i BIP 

Rejestr oświadczeń majątkowych BRM.0043 

Oświadczeń składanych przez 

Radnych Rady Miasta 

Kołobrzeg 

Kierownik Biura 

Danuta Nowak 

Radni mają obowiązek 

składania oświadczeń 

majątkowych: pierwsze  

w terminie 30 dni od 

daty złożenia 

ślubowania, kolejne są 

składane co roku do 

dnia 30 kwietnia, wg 

stanu na dzień 31 

grudnia roku 

poprzedniego, oraz na 2 

miesiące przed 

upływem kadencji  

Forma papierowa.  

Rejestr skarg  

i wniosków 

BRM.1510 

Skarg i wniosków 

należących do właściwości 

Rady Miasta 

Inspektor 

Aneta Sielczak 

 

Rejestr założony na VIII 

kadencję Rady: 

2018 – 2023.  

Forma papierowa 

Rejestr odznaczeń 

i wyróżnień gminnych 

BRM.052 

Odznaczeń i wyróżnień 

gminnych przyznawanych 

przez Radę 

Miasta na wniosek Kapituły 

ds. 

Nadawania tytułów: 

„Honorowy Obywatel 

Kołobrzegu” oraz „Zasłużony 

dla Miasta Kołobrzegu” 

Kierownik Biura 

Danuta Nowak 

Rejestr założony na VIII 

kadencję Rady: 

2018 – 2023 

+B256:E259 

SIDAS i BIP 

 

 

 

BIURO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (BZ) 

Rejestr BZ.271  

Dokumentacja Zamówień Publicznych 

Zestawienie ofert 

przetargowych 

Rejestr ofert 

Główny Specjalista 

ds. Zamówień 

Publicznych 

Agnieszka 

Marcholewska 

forma papierowa 

WYDZIAŁ INWESTYCJI I ROZWIJU (WIR) 

Rejestr umów i zleceń 
Rejestracja zawartych umów, 

aneksów i zleceń 

Naczelnik Wydziału 

Janusz Strucki 

Z-ca Naczelnika 
Lidia Szyper - 
Machowska 

Główny specjalista 

forma elektroniczna 



Czesław Stoma 

Główny specjalista 
Agata Ulewicz 

Główny specjalista 
Justyna 
Greczyńska 

Główny specjalista 
ds. funduszy 
europejskich 
Jolanta Milewska 

Podinspektor 
Iwona Sołanko 

 

Rejestr OT 
Rejestracja przyjęcia środka 

trwałego 

Naczelnik Wydziału 

Janusz Strucki 

Z-ca Naczelnika 
Lidia Szyper - 
Machowska 

Główny specjalista 
Czesław Stoma 

Główny specjalista 
Agata Ulewicz 

Główny specjalista 
Justyna 
Greczyńska 

Główny specjalista 
ds. funduszy 
europejskich 
Jolanta Milewska 

Podinspektor 
Iwona Sołanko 

 

forma elektroniczna 

Dziennik ewidencji wyjść w godzinach 

służbowych 

Rejestracja wyjść w 

sprawach służbowych 

Naczelnik Wydziału 

Janusz Strucki 

Z-ca Naczelnika 
Lidia Szyper - 

Machowska 

Główny specjalista 
Czesław Stoma 

Główny specjalista 
Agata Ulewicz 

Główny specjalista 
Justyna 
Greczyńska 

Główny specjalista 
ds. funduszy 
europejskich 
Jolanta Milewska 

Podinspektor 
Iwona Sołanko 

 

forma papierowa 

Rejestr wycinki drzew 

Rejestracja wycinki drzew 

realizowanej w ramach 

inwestycji oraz rejestracja 

nasadzeń zastępczych 

Naczelnik Wydziału 

Janusz Strucki 

Z-ca Naczelnika 
Lidia Szyper - 
Machowska 

Główny specjalista 
Czesław Stoma 

Główny specjalista 
Agata Ulewicz 

Główny specjalista 
Justyna 
Greczyńska 

Główny specjalista 
ds. funduszy 
europejskich 
Jolanta Milewska 

Podinspektor 
Iwona Sołanko 

 

forma elektroniczna 



Rejestr przeglądów międzygwarancyjnych,  
Rejestracja przeglądów 

międzygwarancyjnych 

Naczelnik Wydziału 

Janusz Strucki 

Z-ca Naczelnika 
Lidia Szyper - 

Machowska 

Główny specjalista 
Czesław Stoma 

Główny specjalista 
Agata Ulewicz 

Główny specjalista 
Justyna 
Greczyńska 

Główny specjalista 
ds. funduszy 
europejskich 
Jolanta Milewska 

Podinspektor 
Iwona Sołanko 

 

forma elektroniczna 

Rejestr umów i zleceń w zakresie realizacji 

projektu Europe Direct  

WIR.042.2.2020 

Rejestr umów i zleceń w 

zakresie realizacji projektu 

Europe Direct 

Z-ca Naczelnika 

Lidia Szyper 
forma elektroniczna 

BIURO KADR I PŁAC (BK) 

Rejestr akt osobowych pracowników Urzędu 

Miasta BK.221 

Ewidencja pracowników 

zatrudnionych w Urzędzie 

Miasta Kołobrzeg 

Główny specjalista 

ds. kadr i BHP 

Katarzyna Musiał 

Pomoc 

administracyjna 

Małgorzata 

Prytyskacz 

papierowa 

Rejestr akt osobowych wydawanych do Sądu 

BK.221.01 

Ewidencja pracowników, 

których akta osobowe zostały 

przekazane do Sądu Pracy 

Kierownik Biura Kadr 

i Płac 

Agnieszka  Hoc 

papierowa 

Rejestr akt osobowych  kierowników jednostek 

organizacyjnych Miasta BK.221.02 

Ewidencja Dyrektorów i 

Prezesów zatrudnionych w 

jednostkach organizacyjnych 

podległych  

Kierownik Biura Kadr 

i Płac 

Agnieszka  Hoc 

papierowa 

Rejestr legitymacji służbowych pracowników 

Urzędu Miasta BK.223 

Ewidencja wydanych 

legitymacji służbowych 

pracowników urzędu 

Pomoc 

administracyjna 

Małgorzata 

Prytyskacz 

papierowa 

Rejestr stanu zatrudnienia w Urzędzie 

BK.2002.01 

Stan zatrudnienia 

pracowników w urzędzie w 

każdym miesiącu z podziałem 

na wydziały 

Kierownik Biura Kadr 

i Płac 

Agnieszka  Hoc 

papierowa 

Rejestr umów dotyczących dokształcania 

pracowników BK.2403.01 

Ewidencja pracowników, z 

którymi zawarto umowy o 

dokształcanie 

Główny specjalista 

ds. kadr i BHP 

Katarzyna Musiał 

papierowa 

Rejestr zwolnień lekarskich pracowników Urzędu 

Miasta BK.2341.01 

Ewidencja zwolnień 

lekarskich pracowników 

Urzędu Miasta Kołobrzeg 

Główny specjalista 

ds. kadr i BHP 

Katarzyna Musiał 

Pomoc 

administracyjna 

Małgorzata 

Prytyskacz 

papierowa 

Rejestr zwolnień lekarskich Dyrektorów 

jednostek organizacyjnych Miasta BK.2341.02 

Ewidencja zwolnień 

lekarskich kierowników 

jednostek organizacyjnych 

Główny specjalista 

ds. kadr i BHP 

Katarzyna Musiał 

Pomoc 

administracyjna 

papierowa 



Małgorzata 

Prytyskacz 

Rejestr delegacji służbowych pracowników 

Urzędu Miasta BK.2343 

Ewidencja wydanych 

delegacji służbowych 

pracownikom Urzędu Miasta 

Kołobrzeg 

Główny specjalista 

ds. kadr i BHP 

Katarzyna Musiał 

Pomoc 

administracyjna 

Małgorzata 

Prytyskacz 

papierowa 

Rejestr udzielanych urlopów macierzyńskich i 

wychowawczych BK. 2351 

Ewidencja  pracowników 

przebywających na urlopach 

macierzyńskich i 

wychowawczych  

Główny specjalista 

ds. kadr i BHP 

Katarzyna Musiał 

Pomoc 

administracyjna 

Małgorzata 

Prytyskacz 

papierowa 

Rejestr udzielanych urlopów bezpłatnych BK. 

2352 

Ewidencja  pracowników 

przebywających na urlopach 

bezpłatnych 

Główny specjalista 

ds. kadr i BHP 

Katarzyna Musiał 

Pomoc 

administracyjna 

Małgorzata 

Prytyskacz 

papierowa 

Rejestr spraw z zakresu BHP w Urzędzie BK. 

232.01  

Ewidencja osób kierowanych 

na szkolenia z zakresu bhp i 

badania lekarskie z zakresu 

medycyny pracy 

Główny specjalista 

ds. kadr i BHP 

Katarzyna Musiał 

 

papierowa 

STRAŻ MIEJSKA (SM) 

Rejestr osób przebadanych alcotestem; 

SM.1334.2. 

Rejestr użycia urządzenia 

kontrolno-pomiarowego do 

ilościowego oznaczenia 

alkoholu w wydychanym 

powietrzu  

Kierownik Referatu 

Patrolowo - 

Interwencyjnego 

Jarosław Zendran 

Młodszy Inspektor 

Krzysztof Jaruzel 

forma papierowa 

Rejestr notatników służbowych; 

SM5521.10. 

Rejestr notatników 

służbowych wydanych 

strażnikom SM 

Kierownik Referatu 

Patrolowo - 

Interwencyjnego 

Jarosław Zendran 

Młodszy Inspektor 

Krzysztof Jaruzel 

forma papierowa 

Rejestr usuniętych pojazdów; 

SM.7235.1. 

Rejestr pojazdów usuniętych 

przez Straż Miejską na koszt 

właściciela w związku z 

naruszeniem ustawy Prawo o 

ruchu drogowym 

Kierownik Referatu 

Patrolowo - 

Interwencyjnego 

Jarosław Zendran 

Młodszy Inspektor 

Krzysztof Jaruzel 

forma papierowa 

Rejestr spraw o wykroczenia; 

SM.0750.4. 

Rejestr sprawa skierowanych 

do sądu rejonowego w 

Kołobrzegu przez Straż 

Miejską Kołobrzeg 

Kierownik Referatu 

Patrolowo - 

Interwencyjnego 

Jarosław Zendran 

Młodszy Inspektor 

Krzysztof Jaruzel 

forma papierowa 

Rejestr Monitoringu Wizyjnego Miasta Kołobrzeg  

SM.1412.8 

Rejestr zapisanych i 

przekazanych nagrań z 

monitoringu wizyjnego 

Pomoc 

administracyjna ds. 

monitoringu 

wizyjnego miasta 

Marek Konopka 

forma papierowa 



Rejestr Monitoringu Wizyjnego Miasta Kołobrzeg  

SM.1412.7 

Rejestr przeglądanych 

nagrań z monitoringu 

wizyjnego 

Pomoc 

administracyjna ds. 

monitoringu 

wizyjnego miasta 

Marek Konopka 

forma papierowa 

WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH (WS), PEŁNOMOCNIK DS. UZALEŻNIEŃ (PU) 

Rejestr żłobków  i klubów dziecięcych 

WS.0124.2 

Placówek sprawujących 

opiekę nad dziećmi w wieku 

do lat 3 

Inspektor ds. 

Zdrowia i Spraw 

Społecznych 

Violetta Pietras 

forma papierowa/ 

elektroniczna 

Rejestr umów zawartych w oparciu o ustawę o 

działalności pożytku publicznego i o 

wolontariacie z NGO , WS.526 

Realizacji zadań publicznych 

przez organizacje 

pozarządowe (NGO) 

Inspektor ds. 

Zdrowia i Spraw 

Społecznych 

Violetta Pietras 

Inspektor ds. 

przeciwdziałania 

patologiom 

Małgorzata 

Niewęgłowska 

forma elektroniczna 

Rejestr umów zawartych z innymi podmiotami 

WS.3037 
Umowy o dotacje, zlecenia 

Inspektor ds. 

Zdrowia i Spraw 

Społecznych 

Violetta Pietras 

Inspektor ds. 

przeciwdziałania 

patologiom 

Małgorzata 

Niewęgłowska 

forma elektroniczna 

Rejestr umów zawartych z realizatorami 

Miejskiego Programu pirpa oraz Miejskiego 

Programu Przeciwdziałania Narkomanii 

PU.3037 

PU.3037.1 

Umowy o dotacje, umowy  

zlecenia, zamówienia  

Inspektor ds. 

Zdrowia i Spraw 

Społecznych 

Andrzej Libera 

forma elektroniczna 

Rejestr faktur w programie „Umowy FV” 

Wydatki bieżące i majątkowe 

Wydziału i Pełnomocnika ds. 

Uzależnień 

Naczelnik Wydziału 
Iwona Roguska 

Inspektor ds. 
Zdrowia i Spraw 
Społecznych 
Violetta Pietras 

Inspektor ds. 
przeciwdziałania 
patologiom 
Małgorzata 
Niewęgłowska 

Inspektor ds. 
Zdrowia i Spraw 
Społecznych 
Andrzej Libera 

 

forma elektroniczna 

system umowy fv 

BIURO INFORMATYKI (INF) 

Rejestr umów i licencji INF.1332 

Umowy i licencje na 

oprogramowanie używane w 

Urzędzie Miasta Kołobrzeg 

Inspektor ds. 

informatyki i 

komputeryzacji 

Łukasz Szczerba 

elektroniczna / 

papierowa 

Rejestr nośników komputerowych 
Kopie baz danych 

przekazywanych do WZK 

Inspektor ds. 

informatyki i 

komputeryzacji 

Łukasz Szczerba 

papierowa 



WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI (GN) 

Rejestr umów zawartych w wyniku 

udzielonego postępowania w trybie 

zamówień publicznych 

Wyboru najkorzystniejszej oferty 

Wykonawców biorących udział w 

postępowaniu  na usługi związane 

bieżącymi zadaniami Wydziału 

Inspektor ds. 

sprawozdawczości, 

zamówień publicznych 

i organizacji 

Katarzyna 

Krzyżaniak 

forma papierowa 

Rejestr faktur  
Wydatki bieżące i majątkowe 

Wydziału 

Inspektor ds. 

sprawozdawczości, 

zamówień publicznych 

i organizacji 

Katarzyna 

Krzyżaniak 

forma papierowa 

Rejestr regulacji stanów prawnych 

nieruchomości 

Przeprowadzanych  regulacji stanów 

prawnych nieruchomości  i sprzedaż 

części wspólnych 

Inspektor ds. regulacji 

stanów prawnych 

nieruchomości 

Joanna Kostorz 

forma papierowa i 

elektroniczna 

Rejestr sprzedaży bezprzetargowej 
Rejestr sprzedaży nieruchomości w 

trybie bezprzetargowym 

Inspektor ds. 

bezprzetargowej 

sprzedaży 

nieruchomości i 

przekształceń 

Joanna Burger 

forma papierowa 

Rejestr decyzji przekształcenia prawa 

użytkowania wieczystego w prawo 

własności 

Rejestr decyzji przekształcenia 

prawa użytkowania wieczystego w 

prawo własności 

Inspektor ds. 

bezprzetargowej 

sprzedaży 

nieruchomości i 

przekształceń 

Joanna Burger 

forma papierowa 

Rejestr decyzji 

Przekształcenie prawa użytkowania 

wieczystego w prawo własności 

nieruchomości – zabudowa 

wielolokalowa 

Inspektor ds. 

przekształceń prawa 

użytkowania 

wieczystego w prawo 

własności 

nieruchomości, 

przekazywanie 

nieruchomości na 

rzecz osób prawnych, 

użyczenia 

Karolina Didłuch 

forma elektroniczna 

Rejestr umów użyczenia Użyczenie gruntów miejskich 

Inspektor ds. 

przekształceń prawa 

użytkowania 

wieczystego w prawo 

własności 

nieruchomości, 

przekazywanie 

nieruchomości na 

rzecz osób prawnych, 

użyczenia 

Karolina Didłuch 

forma papierowa i 

elektroniczna 

Rejestr aportów 
Wniesienia do Spółek aportów na 

podwyższenie kapitału zakładowego 

Inspektor ds. 

przekształceń prawa 

użytkowania 

wieczystego w prawo 

własności 

nieruchomości, 

przekazywanie 

nieruchomości na 

rzecz osób prawnych, 

użyczenia 

Karolina Didłuch 

forma papierowa 



Rejestr użytkowania Przekazanie gruntów w użytkowanie 

Inspektor ds. 

przekształceń prawa 

użytkowania 

wieczystego w prawo 

własności 

nieruchomości, 

przekazywanie 

nieruchomości na 

rzecz osób prawnych, 

użyczenia 

Karolina Didłuch 

forma papierowa 

Rejestr sprzedaży 
Sprzedaż nieruchomości osobom 

prawnym 

Inspektor ds. 

przekształceń prawa 

użytkowania 

wieczystego w prawo 

własności 

nieruchomości, 

przekazywanie 

nieruchomości na 

rzecz osób prawnych, 

użyczenia 

Karolina Didłuch 

forma papierowa 

Rejestr użytkowania wieczystego 
Przekazanie gruntów w użytkowanie 

wieczyste 

Inspektor ds. 

przekształceń prawa 

użytkowania 

wieczystego w prawo 

własności 

nieruchomości, 

przekazywanie 

nieruchomości na 

rzecz osób prawnych, 

użyczenia 

Karolina Didłuch 

forma papierowa 

Rejestr wpływu wniosków 
Wnioski dotychczasowych najemców 

lokali mieszkalnych 

Inspektor ds. 

geodezji, kartografii, 

nabywania i opłat 

adiacenckich 

Wojciech Hercka 

forma elektroniczna 

Rejestr sprzedaży 

Rejestr sprzedanych na rzecz 

dotychczasowych najemców lokali 

mieszkalnych 

Inspektor ds. 

geodezji, kartografii, 

nabywania i opłat 

adiacenckich 

Wojciech Hercka 

forma papierowa 

Rejestr wydawanych decyzji 

Decyzje zatwierdzające / 

odmawiające zatwierdzenia podziału 

nieruchomości, decyzje 

ustanawiające opłaty adiacenckiej  z 

tytułu podziału nieruchomości 

Inspektor ds. 

geodezji, kartografii, 

nabywania i opłat 

adiacenckich 

Wojciech Hercka 

forma papierowa 

Rejestr umów dzierżaw zawieranych w 

danym roku kalendarzowym 

Umowy dzierżaw zawarte w danym 

roku kalendarzowym 

Inspektor ds. 

dzierżaw miejskich 

Joanna Borek  

Główny specjalista ds. 

dzierżaw miejskich 

Wojciech Klimek 

Inspektor ds. 

dzierżaw miejskich 

Anna Plewako 

Inspektor ds. 

dzierżaw rolnych i 

sprzedaży lokali 

użytkowych 

Joanna Starczyk 

forma elektroniczna 

Rejestr kontroli w terenie Kontrola gruntów miejskich 
Inspektor ds. 

dzierżaw miejskich 
forma elektroniczna 



Joanna Borek 

Główny specjalista ds. 

dzierżaw miejskich 

Wojciech Klimek 

Inspektor ds. 

dzierżaw miejskich 

Anna Plewako 

Inspektor ds. 

dzierżaw rolnych i 

sprzedaży lokali 

użytkowych 

Joanna Starczyk 

Inspektor ds. 

służebności przesyłu i 

infrastruktury 

Beata Gołąbek 

Rejestr wydanych decyzji w sprawie 

opłat planistycznych  

Decyzje w sprawie opłat 

planistycznych 

Inspektor ds. opłaty 

za grunty oddane w 

zarząd, użytkowanie i 

użytkowanie 

wieczyste 

Sylwia Liszewska 

forma papierowa 

Rejestr sprzedanych lokali użytkowych w 

drodze bezprzetargowej. 

Lokale użytkowe sprzedane 

dotychczasowym najemcom w 

drodze bezprzetargowej 

Inspektor ds. 

dzierżaw rolnych i 

sprzedaży lokali 

użytkowych 

Joanna Starczyk 

forma papierowa 

Rejestr umów na umieszczenie urządzeń 

infrastruktury technicznej 

Rejestr zawartych umów na 

umieszczenie urządzeń infrastruktury 

technicznej w gruncie miejskim 

Inspektor ds. 

służebności przesyłu i 

infrastruktury 

Beata Gołąbek 

forma papierowa 

Rejestr służebności przesyłu  
Rejestr ustanowionych służebności 

przesyłu 

Inspektor ds. 

służebności przesyłu i 

infrastruktury 

Beata Gołąbek 

forma elektroniczna 

Rejestr umów sprzedaży przetargowej 
Rejestr zawartych umów sprzedaży 

nieruchomości w trybie przetargu  

Zastępca Naczelnika 

Wydziału 

Ewa Pyjek 

forma papierowa i 

elektroniczna 

WYDZIAŁ ADMINISTRACYJNO - GOSPODARCZY (WAG) 

0050.2 

Zbiór zarządzeń, ogłoszeń i obwieszczeń wójta 

(burmistrza, prezydenta miasta) jako organu 

gminy 

Rejestr obwieszczeń i 

ogłoszeń wywieszanych na 

tablicy ogłoszeń UMK – 

Prezydenta Miasta Kołobrzeg 

Główny specjalista 

Milena 

Derlikiewicz 

forma papierowa 

077.2 

Pełnomocnictwa, upoważnienia, wzory 

podpisów, podpisy elektroniczne 

Epuap 

Podinspektor ds. 

poczty kurierskiej i 

archiwum 

zakładowego 

Joanna Frydrych 

forma papierowa i 

elektroniczna 

Przekazywanie do publicznej wiadomości 

informacji, zawiadomień itp. Od innych organów 

5315 

5315.1 

5315.2 

Rejestr obwieszczeń 

sądowych 

Rejestr obwieszczeń 

komorniczych 

Główny specjalista 

Milena 

Derlikiewicz 

forma papierowa 

5315.3 

Przekazywanie do publicznej wiadomości 

informacji, zawiadomień itp. Od innych organów 

Rejestr ogłoszeń i 

obwieszczeń wywieszanych 

na tablicy ogłoszeń UMK 

pochodzących od innych 

instytucji i organizacji 

Główny specjalista 

Milena 

Derlikiewicz 

forma papierowa 



WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I LOKALOWEJ (GKL) 

Rejestr wniosków osób 

ubiegających się o przydział 

lokalu komunalnego 

7140.1 

Teczki wnioskodawców Pomoc administracyjna 

Daniela Stachera 
forma elektroniczna 

Rejestr umów zawieranych na 

okres poniżej 3 lat 

272.1 

Umowy wydziału komunalnego 
INSPEKTOR           

Tomasz Janik 
forma papierowa 

Rejestr umów najmu na lokale 

mieszkalne 

7145.1 

Umowy najmu na lokale mieszkalne Pomoc administracyjna 

Daniela Stachera 

forma 

papierowa/elektroniczna 

Rejestr umów najmu na lokale 

socjalne i pomieszczenia 

tymczasowe 

7145.2 

Umowy najmu na lokale socjalne i 

pomieszczenia tymczasowe 
Pomoc administracyjna 

Daniela Stachera 

forma 

papierowa/elektroniczna 

Rejestr umorzeń wierzytelności 

7146.1 

Umorzenia zaległości z tytułu opłat 

czynszowych 

Inspektor ds. 
mieszkaniowych  
Tomasz Janik 

forma papierowa 

Rejestr umów najmu garaży 

716.2               

lokali użytkowych 

716.3 

Umowy najmu na garaże i lokale 

użytkowe 

Główny specjalista ds. 
lokali użytkowych 
 i placów zabaw 
 Mira Sierżęga 

forma 

papierowa/elektroniczna 

Rejestr umów użyczenia 

716.2 , 716.3      

Umowy użyczenia na garaże i lokale 

użytkowe 

Główny specjalista ds. 

lokali użytkowych 

 i placów zabaw 

 Mira Sierżęga 

forma papierowa 

Rejestr wniosków najemców lokali 

mieszkalnych o zamianę 

7144.1 

Wnioski na zamianę 

Podinspektor ds. 

zasobów komunalnych 

Małgorzata 

Jabłońska 

forma elektroniczna 

Rejestr wniosków najemców lokali 

mieszkalnych o zamianę za spłatę 

zadłużenia 

7144.2 

Wnioski na zamianę za spłatę zadłużenia 

Podinspektor ds. 

zasobów komunalnych 

Małgorzata 

Jabłońska 

forma elektroniczna 

Rejestr decyzji na  

  lokalizację w pasie drogowym 

obiektów i urządzeń infrastruktury 

technicznej 

7230 

Decyzje na lokalizacje obiektów i 

urządzeń 

Inspektor ds. dróg 

Marta Szufel 
forma elektroniczna 

REJESTR DECYZJI NA ZAJĘCIE 

PASA DROGOWEGO na 

prowadzenie robót  

7230 

DECYZJE NA ZAJĘCIE PASA 

DROGOWEGO 
Inspektor ds. dróg 
Marta Szufel  

forma papierowa 

Rejestr decyzji na zajęcie pasa 

drogowego 

Na umieszczenie urządzeń 

infrastruktury technicznej 

7230  

Decyzje na zajęcie pasa drogowego Inspektor ds. dróg 
Marta Szufel 

forma papierowa 

REJESTR DECYZJI NA ZAJĘCIE 

PASA DROGOWEGO obiekty 

budowlane 

7230 

DECYZJE NA ZAJĘCIE PASA 

DROGOWEGO 
Zastępca Naczelnika 
Agnieszka Kuśmierek 

forma papierowa 

Rejestr decyzji na zajęcie pasa 

drogowego 

W celach handlowych 

7230 

Decyzje na zajęcie pasa drogowego 

Inspektor ds. kontroli 
pasa drogowego  
Anna Borowik-
Sheehan 

forma papierowa 



Rejestr decyzji na zajęcie pasa 

drogowego 

Reklamy 

7230 

Decyzje na zajęcie pasa drogowego 

Inspektor ds. kontroli 
pasa drogowego  
Anna Borowik-
Sheehan 

forma papierowa 

Rejestr decyzji na zajęcie pasa 

drogowego 

Zajęcie pasa drogowego  inne 

cele 

7230 

Decyzje na zajęcie pasa drogowego 

Inspektor ds. kontroli 
pasa drogowego 
Anna Borowik-
Sheehan 
Zastępca Naczelnika 
Agnieszka Kuśmierek 

forma papierowa 

Rejestr zezwoleń na zajęcie pasa 

drogowego 

Prawa wyłączności 

7230 

 

Decyzje na zajęcie pasa drogowego 

Inspektor ds. kontroli 
pasa drogowego 
Anna Borowik-
Sheehan 
 

forma papierowa 

Rejestr decyzji  

Lokalizacje zjazdów z dróg 

publicznych 

7230 

Decyzje na lokalizację zjazdów  z dróg Zastępca Naczelnika 
Agnieszka Kuśmierek 

forma papierowa 

Rejestr umów na umieszczenie 

urządzeń infrastruktury 

technicznej 

6845.3 

Umowy na umieszczenie urządzeń 

infrastruktury technicznej 

Główny Specjalista ds. 

dróg wewnętrznych  

i przystanków 

komunikacyjnych 

Agnieszka Majewska 

forma papierowa 

Rejestr, zezwoleń na 

zaprojektowanie i wykonanie 

urządzeń infrastruktury 

technicznej 

6853 

Zezwolenia na zaprojektowanie i 

wykonanie urządzeń infrastruktury 

technicznej 

Inspektor ds. dróg      

Marta Szufel 
forma papierowa 

Rejestr zezwoleń na zajęcie 

terenu dróg wewnętrznych 

6852 

Zezwolenia na zajęcie terenu dróg 

wewnętrznych 

Główny Specjalista ds. 

dróg wewnętrznych  

i przystanków 

komunikacyjnych 

Agnieszka Majewska 

forma papierowa 

Rejestr umów dzierżaw 

6845 
Umowy dzierżaw 

Główny Specjalista ds. 

dróg wewnętrznych  

i przystanków 

komunikacyjnych 

Agnieszka 

Majewska,  

forma papierowa 

WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI ODPADAMI (WŚiO) 

Rejestr decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach  

6220 

Decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach 

Zastępca Naczelnika 
Przemysław Ulewicz 

forma elektroniczna 

Rejestr zezwoleń na usuwanie 

drzew lub krzewów  

6131 

Zezwolenia na usuwanie drzew lub 

krzewów / 6131 

Główny specjalista ds. 
pozwoleń 
administracyjnych z 
zakresu zieleni 
Małgorzata Bogucka 

forma papierowa 

Rejestr kar za zniszczenie, 

usuwanie, niewłaściwą 

pielęgnację terenów zieleni, 

drzew, krzewów  

6132 

Decyzje dot. Nakładania kar za 

zniszczenie, usuwanie, niewłaściwą 

pielęgnację terenów zieleni, drzew, 

krzewów / 6132 

Główny specjalista ds. 
pozwoleń 
administracyjnych z 
zakresu zieleni 
Małgorzata Bogucka 

forma papierowa 

Rejestr działalności regulowanej 

w zakresie odbioru odpadów 

komunalnych od właściciela 

Działalność w zakresie odbioru odpadów 

komunalnych od właściciela 

nieruchomości 

Podinspektor ds. 
gospodarki odpadami 
Magdalena Pytel 

forma elektroniczna 



nieruchomości  

6233 

Rejestr decyzji – zezwoleń na 

opróżnianie i transport 

nieczystości ciekłych 

Zezwolenia na opróżnianie i transport 

nieczystości ciekłych 

Podinspektor ds. 

gospodarki odpadami 
Sylwia Klimczak 

forma elektroniczna 

Ewidencja umów zawartych na 

odbiór odpadów komunalnych 

Odbiór odpadów komunalnych od 

właścicieli nieruchomości 

niezamieszkałych w celu kontroli 

obowiązków wynikających z ustawy 

Podinspektor ds. 
gospodarki odpadami 
Sylwia Klimczak 

forma elektroniczna 

Ewidencja kąpielisk  

6344 
Ewidencja kąpielisk 

Główny specjalista ds. 
odwodnienia 
Marta Łukaszewicz 

forma elektroniczna i 

papierowa 

Ewidencja zbiorników 

bezodpływowych i przydomowych 

oczyszczalni ścieków 

Wykaz zbiorników bezodpływowych i 

przydomowych oczyszczalni ścieków 

Podinspektor ds. 
gospodarki odpadami 
Sylwia Klimczak 

prowadzony 

elektronicznie 

Ewidencja miejsc okazjonalnie 

wykorzystywanych do kąpieli 

Ewidencja miejsc okazjonalnie 

wykorzystywanych do kąpieli 

Główny specjalista ds. 

odwodnienia 
Marta Łukaszewicz 

forma elektroniczna i 

papierowa 

Wydział Obsługi Mieszkańców 

Ewidencja  decyzji 
administracyjnych  
WOM.5343 

Wydanych decyzji administracyjnych w 

sprawach postępowań meldunkowych 
Główny Specjalista 
Krystyna Paszkiewicz 

Forma  
elektroniczna/ 

papierowa 

Ewidencja miejsc noclegowych  
WOM.7334 

Wpis do ewidencji innych obiektów 

świadczących usługi hotelarskie 
Główny Specjalista 
Krystyna Niezgoda 

Forma papierowa / 

elektroniczna 

Udzielanie  licencji na 
wykonywanie transportu 
drogowego taksówką 
WOM.7344 

Rejestr przyjętych wniosków i wydanych 

decyzji 
Główny Specjalista 
Beata Urbanek 

Forma papierowa 

Udzielanie  licencji na 
wykonywanie transportu 
drogowego taksówką  
WOM.7344 

Wykaz wydanych licencji na taksówki 

osobowe miasta Kołobrzeg 
Główny Specjalista 
Beata Urbanek 

Forma elektroniczna – 

BIP   

Zezwolenia na sprzedaż alkoholu  
WOM.7340 

Zezwolenia na sprzedaż alkoholu Podinspektor Piotr 
Michlewicz 

Forma elektroniczna 

Ewidencja Ludności 
WOM.5345 

Ewidencja Ludności Główny Specjalista 
Monika Mitura 

Forma elektroniczna 

Prowadzenie i obsługa rejestrów 
wyborców 
WOM.5010 

Rejestr wyborców 
 

Główny Specjalista 
Monika Mitura 

Forma papierowa / 
elektroniczna 

 


