Dokumenty do pobrania
Poniżej znajdują się druki do pobrania w wersji elektronicznej:

Wydział Infrastruktury Komunalnej,
Ochrony Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami

Ochrona środowiska
●

Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie drzew, krzewów

●

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Gospodarka odpadami

●

Zgłoszenie do ewidencji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków

●

Wniosek o udzielanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych

●

●

●

●

Deklaracja DO1- deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nieruchomości zamieszkałe-obowiązujące od 01.04.2014 r.
Deklaracja DO2- deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nieruchomości niezamieszkałe-obowiązujące od 01.04.2014 r.
Deklaracja DO-1 deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nieruchomości zamieszkałe -obowiązujące do 31.03.2014 r.
Deklaracja DO-2 deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nieruchomości niezamieszkałe - obowiązujące do 31.03.2014 r.
Gospodarka lokalami i nieruchomościami

●

Wniosek o przyznanie lokalu mieszkalnego

●

Wniosek o zamianę lokalu mieszkalnego

●

Wniosek o wzajemną zamianę lokalu mieszkalnego

●

Wniosek o wydzierżawienie gruntu z przeznaczeniem na ogród przydomowy

●

Wniosek o nadanie numeru porządkowego nieruchomości
Planowanie przestrzenne

●

Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Gospodarka gruntami

●

●

Wniosek o przekształcenie nieruchomości gruntowej z użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości
- wspólnota mieszkaniowa
Wniosek o przekształcenie nieruchomości gruntowej z użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości
- osoby indywidualne
Drogi gminne

●

Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego

●

Zgloszenie odbioru pasa drogowego

●

Wniosek o wydanie zgody na budowę zjazdu

Pozostałe- ochrona zwierząt

●

Wniosek o udzielanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami,
prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części

Wydział Finansowy
Druki obowiązujące od 2016 roku:

Podatek leśny
LI-1- INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU LEŚNEGO- wersja edytowalna, pdf
LD-1- DEKLARACJA NA PODATEK LEŚNY- wersja edytowalna, pdf
LZ-1/A - DANE O NIERUCHOMOŚCIACH LEŚNYCH- wersja edytowalna, pdf
LZ-1/B- DANE O ZWOLNIENIACH PODATKOWYCH W PODATKU LEŚNYM- wersja edytowalna, pdf

Podatek rolny
RI-1- INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU ROLNEGO- wersja edytowalna, pdf
RD-1- DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY- wersja edytowalna, pdf
RZ-1/A- DANE O NIERUCHOMOŚCIACH ROLNYCH- wersja edytowalna, pdf
RZ-1/B- DANE O ZWOLNIENIACH I ULGACH PODATKOWYCH W PODATKU ROLNYM- wersja
edytowalna, pdf

Podatek od nieruchomości
NI- 1 - INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI- wersja edytowalna, pdf
ND-1- DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI- wersja edytowalna, pdf
NI-1/A - ZAŁĄCZNIK DO INFORMACJI W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI DANE O
NIERUCHOMOŚCIACH- wersja edytowalna, pdf
ND-1/A- ZAŁĄCZNIK DO DEKLARACJI NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI dotyczący
nieruchomości- wersja edytowalna, pdf
ND-1/B- ZAŁĄCZNIK DO DEKLARACJI NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI dotyczący budowliwersja edytowalna, pdf
NZ-1/B- DANE O ZWOLNIENIACH PODATKOWYCH W PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI- wersja
edytowalna, pdf

Podatek od środków transportowych
DT-1 - Deklaracja

DT-1/A Załącznik do deklaracji

Wydział Planowania i Rozwoju

●

Oferta organizacji pozarządowej na realizację zadania publicznego /wzór/- pdf wersja do edycji - word

●

Sprawozdanie z wykonania zadania publicznego /wzór/- pdf wersja do edycji - word

●

●

Wniosek o stypendium Burmistrza + uchwała dot. zasad przyznawania stypendium, Zmiana uchwały dot.
przyznawania stypendium
Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników

Wydział Społeczno- Administracyjny

Ewidencja ludności/ dowody osobiste

●
●
●
●

Wniosek o wydanie dowodu osobistego

Wniosek zgłoszenia wymeldowania z pobytu stałego
Wniosek zgłoszenia pobytu stałego
Wniosek zgłoszenia pobytu czasowego
Ewidencja działalności gospodarczej

●

CEiDG-1 Wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej. Więcej informacji na stronie www.firma.gov.pl
Pozostałe

●

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

WWW.OBYWATEL.GOV.PL

Serdecznie zachęcamy wszystkich mieszkańców do korzystania ze strony
WWW.OBYWATEL.GOV.PL oraz infolinii 222 500 115. Zarówno strona, jak i infolinia służą temu,

żeby obywatele mogli uzyskać prostą i zrozumiałą informację, jak załatwić najpopularniejsze sprawy
w urzędzie.
Na stronie www.obywatel.gov.pl znajdują się opisy najpopularniejszych usług, jakie administracja
świadczy dla obywateli, np. jak wyrobić:
●

●

●
●

dowód
https://obywatel.gov.pl/dokumenty-i-dane-osobowe/dowod-osobisty-informacja-o-dokumencie
paszport
https://obywatel.gov.pl/dokumenty-i-dane-osobowe/paszport-jak-wyrobic-wniosek-o-paszport,
prawo jazdy https://obywatel.gov.pl/dokumenty-i-dane-osobowe/prawo-jazdy-jak-zdac
Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ)
https://obywatel.gov.pl/wyjazd-za-granice/ekuz-wniosek-o-europejska-karte-ubezpieczenia-zdrowotn
ego

Ile to kosztuje, jakie dokumenty trzeba wypełnić i gdzie się zgłosić. Struktura strony systematyzuje
usługi administracji publicznej według typowych zdarzeń życiowych. Wiarygodność opisów
(kart) usług została zagwarantowana poprzez współpracę z merytorycznymi pracownikami
ministerstw i jednostek podległych. Cechą wyróżniającą stronę jest zrozumiały, prosty język.
System informacji telefonicznej to rozwiązanie dla tych, którzy nie korzystają z Internetu.
Dzwoniąc pod 222 500 115, dowiedzieć się można, gdzie załatwić swoją sprawę. System działa na
poziomie KPRM (infolinia centralna - 222 500 115), a także na poziomie resortowym (33 osobne
numery w ministerstwach i urzędach wojewódzkich).

