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SYMBOLE 
KLASYFIKACYJNE 

HASŁA KLASYFIKACYJNE KATEGORIA 
ARCHIWALNA 

UWAGI 

I II III IV  W  
komórce 
macierzystej 

W innych 
komórkach 

 

 
  067  Informacja publiczna B-5 - wnioski i 

odpowiedzi 
 
  088  Biuro Rzeczy Znalezionych    
   0880 Rejestr rzeczy znalezionych B-3 Bc  
   0881 Postępowanie z rzeczami znalezionymi B-2 Bc  
   0882 Postępowanie odmawiające przyjęcia 

rzeczy 
B-2 Bc  

 
  094  Audyt wewnętrzny    
   0940 Plany audytu wewnętrznego i ich 

realizacja 
A Bc  

   0941 Informacje z prowadzonego audytu 
wewnętrznego 

A Bc  

   0942 Planowe zadania audytowe i ich 
realizacja 

A Bc  

   0943 Pozaplanowe zadania audytowe i ich 
realizacja 

A Bc  

 
  104  Oświadczenia majątkowe   Okres 

przechowywani
a wynosi 6 lat i 

wynika z 
ustawy z dnia  

5 czerwca 1998 
r. o samorządzie 

powiatowym 
   1040 Rejestr oświadczeń majątkowych B-6 -  
   1041 Analiza oświadczeń majątkowych B-6 -  
   1042 Współdziałanie z urzędami skarbowymi 

i innymi urzędami 
B-6 -  

 
  505  Nadzór nad stowarzyszeniami    
   5050 Ewidencja stowarzyszeń działających na 

terenie powiatu 
   

   50500 Ewidencja stowarzyszeń działających na 
terenie powiatu ( stowarzyszenia 
zarejestrowane w Krajowym Rejestrze 
Sądowym) 

A -  

   50501 Ewidencja stowarzyszeń działających na 
terenie powiatu (oddziały terenowe) 

A -  

   50502 Ewidencja stowarzyszeń działających na 
terenie powiatu ( stowarzyszenia 
oczekujące na rejestrację oraz 
niezarejestrowane) 

A -  

   50503 Ewidencja stowarzyszeń działających na 
terenie powiatu ( stowarzyszenia 
zwykłe) 

A -  

   5051 Nadzór nad stowarzyszeniami i   Opinie dla 
sądów 



postępowanie rejestrowe rejestrowych, 
statuty itp. 

Dla każdego 
stowarzyszenia 

prowadzi się 
odrębną teczką 

   50510 Nadzór nad stowarzyszeniami i 
postępowanie rejestrowe  
( stowarzyszenia zarejestrowane w 
Krajowym Rejestrze Sądowym) 

A Bc  

   50511 Nadzór nad stowarzyszeniami i 
postępowanie rejestrowe ( oddziały 
terenowe) 

A Bc  

   50512 Nadzór nad stowarzyszeniami i 
postępowanie rejestrowe  
( stowarzyszenia oczekujące na 
rejestrację oraz niezarejestrowane)   

A Bc  

   50513 Nadzór nad stowarzyszeniami i 
postępowanie rejestrowe  
( stowarzyszenia zwykłe) 

A Bc  

 
  543  Komunikacja miejska    
   5435 Linie komunikacyjne, na które wydają 

zezwolenia inne organy 
B-3 Bc  

 
  553  Koncesje na świadczenie usług 

przewozowych 
   

   5533 Wydane zaświadczenia i wnioski o 
przeprowadzenie egzaminu z zakresu 
wykonywania transportu drogowego 
taksówką 

B-5 Bc  

   5534 Rejestr wniosków wydanych licencji na 
wykonywanie krajowego transportu 
rzeczy i osób 

B-5 Bc  

   5535 Rejestr wniosków wydane 
zaświadczenia na przewozy drogowe na 
potrzeby własne 

B-3 Bc  

   5536 Rejestr wniosków wydane zezwolenia na 
wykonywanie regularnych przewozów 
osób w krajowym transporcie drogowym 

B-5 Bc  

   5537 Rejestr wniosków wydane zezwolenia na 
wykonywanie specjalnych przewozów 
osób w krajowym transporcie drogowym 

B-5 Bc  

 
  555  Lokalne szlaki kolejowe    
   5554 Lokalne szlaki kolejowe B-3 Bc  
 
  732  Planowanie przestrzenne    
   7322 Opiniowanie i uzgadnianie projektów 

dotyczących opracowań planistycznych 
   

   73220 Zawiadomienia o przystąpieniu do 
sporządzenia studium uwarunkowań i 
kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy 

B-5 Bc  

   73221 Zawiadomienia o przystąpieniu do 
sporządzenia studium uwarunkowań i 
kierunków zagospodarowania 
przestrzennego województwa 

B-5 Bc  

   73222 Zawiadomienia o przystąpieniu do 
sporządzania projektów planów 
miejscowych 

B-5 Bc  



   73223 Zawiadomienia o wszczęciu 
postępowania w sprawie lokalizacji 
inwestycji celu publicznego 

B-5 Bc  

   73224 Opiniowanie studium uwarunkowań i 
kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gmin 

B-5 Bc  

   73225 Opiniowanie planu zagospodarowania 
przestrzennego województwa 

B-5 Bc  

   73226 Uzgadnianie planów miejscowych B-5  Bc  
   73227 Uzgadnianie projektów decyzji o 

ustaleniu lokalizacji celu publicznego 
B-5 Bc  

   73228 Uzgadnianie projektów decyzji o 
warunkach zabudowy 

B-5 Bc  

 
  735  Nadzór architektoniczno-budowlany    
   7358 Sprawy różne B-10 Bc  
   7359 Wydawanie zaświadczeń B-10 Bc  
 


