
Wydział Architektury, Urbanistyki i Strategii 

L.p
.

Wydział Nazwa
Rejestru,
ewidencji

Data  rozpocz ęcia
realizacji  zada ń

przy  pomocy
rejestru

Podstawa  Prawna
utworzenia

rejestru
publicznego

Cel Dane  teleadresowe  osoby
odpowiedzialnej  za

prowadzenie  rejestru

Zakres
informacji

gromadzonych
w  rejestrze

Dane  podlegaj ące  ochronie  z uwagi  na
ustaw ę  o

ochronie  informacji  niejawnych  lub  innych
ustaw

1. Architektury,
Urbanistyki
i Strategii

Rejestr Decyzji
o Warunkach

Zabudowy

Rejestr prowadzony
w systemie rocznym od

kaŜdego pierwszego dnia
roboczego nowego roku.

Ustawa o planowaniu
i zagospodarowaniu

Przestrzennym 
(Dz. U. Nr 80 z 2003r.
poz. 717 z późn. zm.)

Rejestracja/
ewidencjonowanie
osób fizycznych

/prawnych /podmiotów
ubiegających się o
wydanie decyzji o

warunkach zabudowy

Zespół Architektury i Urbanistyki
w Wydziale Architektury,

Urbanistyki i Strategii
-p. Barbara Kotwa

-p. Katarzyna Letki – Plewniak
-p. Agnieszka Bogacka

032 31-71-324
pok. 5 ul. Pl. Wolności 2

Oznaczenie
ubiegającego się,

adres, numer
decyzji, miejsce -
lokalizacja, data

wydania

Informacje prawnie chronione:
- oznaczenie ubiegającego się, jego siedziba, adres,

imiona, nazwiska i adres zamieszkania , adres
lokalizacji i funkcja zamierzenia na podstawie ustawy

o ochronie danych osobowych.
Dostęp do danych zawartych w rejestrze / ewidencji
reguluje ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. O ochronie

danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883)

2. Architektury,
Urbanistyki
i Strategii

Rejestr Decyzji
o Ustaleniu
Warunków
Lokalizacji
Inwestycji

Celu Publicznego

Rejestr prowadzony
w systemie rocznym od

kaŜdego pierwszego dnia
roboczego nowego roku

Ustawa o planowaniu
i zagospodarowaniu

Przestrzennym
(Dz. U. Nr 80 z 2003r.
poz. 717 z późn. zm.)

Rejestracja /
ewidencjonowanie

osób fizycznych/prawnych/
podmiotów ubiegających

się o wydanie decyzji
o ustalenie warunków

lokalizacji inwestycji celu
publicznego

Zespół Architektury i Urbanistyki
w Wydziale Architektury,

Urbanistyki i Strategii
-p. Barbara Kotwa

-p. Katarzyna Letki – Plewniak
-p. Agnieszka Bogacka

032 31-71-324
pok. 5 ul. Pl. Wolności 2

Oznaczenie
ubiegającego się,

adres, numer
decyzji, miejsce -
lokalizacja, data

wydania

Informacje prawnie chronione:
- oznaczenie ubiegającego się, jego siedziba, adres,

imiona, nazwiska i adres zamieszkania , adres
lokalizacji i funkcja zamierzenia na podstawie ustawy

o ochronie danych osobowych
Dostęp do danych zawartych w rejestrze / ewidencji
reguluje ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. O ochronie

danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883)

3. Architektury,
Urbanistyki
i Strategii

Rejestr Opinii 
o przeznaczeniu

terenu
w miejscowym

planie
zagospodarowania
przestrzennego /

studium
uwarunkowań

i kierunków
zagospodarowania

przestrzennego.

Rejestr prowadzony
w systemie rocznym od

kaŜdego pierwszego dnia
roboczego nowego roku

Ustawa o planowaniu
i zagospodarowaniu

Przestrzennym
(Dz. U. Nr 80 z 2003r.
poz. 717 z późn. zm.)

Rejestracja/
ewidencjonowanie osób
fizycznych/ prawnych 

/ podmiotów ubiegających
się o wydanie opinii 

o przeznaczeniu terenu
w miejscowym planie
zagospodarowania
przestrzennego lub

studium uwarunkowań 
i kierunków

zagospodarowania
przestrzennego

Zespół Architektury i Urbanistyki
w Wydziale Architektury,

Urbanistyki i Strategii
-p. Barbara Kotwa

-p. Katarzyna Letki – Plewniak
-p. Agnieszka Bogacka

032 31-71-324
pok. 5 ul. Pl. Wolności 2

Oznaczenie
ubiegającego się,

adres, numer
opinii,

miejsce -
lokalizacja,

data wydania

Informacje prawnie chronione:
-oznaczenie ubiegającego się, jego siedziba, adres,

imiona, nazwiska i adres zamieszkania , adres
lokalizacji i funkcja zamierzenia na podstawie ustawy

o ochronie danych osobowych
Dostęp do danych zawartych w rejestrze / ewidencji
reguluje ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. O ochronie

danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883)

4. Architektury,
Urbanistyki
i Strategii

Rejestr Decyzji
o Pozwoleniu
na Budowę /

Rozbiórkę obiektów

Rejestr prowadzony
w systemie rocznym od

kaŜdego pierwszego dnia
roboczego nowego roku

Ustawa
Prawo Budowlane

(Dz. U. Nr 89
z 1994r. poz. 414)

- jednolity tekst
ustawy (Dz. U. 

Nr 243 poz. 1623
z 2010r. z późn. zm.)

Rejestracja /
ewidencjonowanie

osób fizycznych / prawnych
/

podmiotów ubiegających
się o wydanie decyzji

o pozwoleniu na budowę /
rozbiórkę obiektów,

Zespół Budownictwa
w Wydziale Architektury,

Urbanistyki i Strategii
-p. Maria Plesz

-p. ElŜbieta Schabowska
-p. Monika Zemczak
-p. Anna Dembska

032 31-71-321
pok. 6 ul. Pl. Wolności 2

Oznaczenie
ubiegającego się,

adres, numer
decyzji, miejsce -
lokalizacja, data

wydania

Informacje prawnie chronione:
oznaczenie ubiegającego się, jego siedziba, adres,

imiona, nazwiska i adres zamieszkania , adres
lokalizacji i funkcja zamierzenia na podstawie ustawy

o ochronie danych osobowych
Dostęp do danych zawartych w rejestrze / ewidencji
reguluje ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. O ochronie

danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883)

5. Architektury,
Urbanistyki
i Strategii

Rejestr zamierzeń
inwestycyjnych
podlegających

procedurze
zgłoszenia

Rejestr prowadzony
w systemie rocznym od

kaŜdego pierwszego dnia
roboczego nowego roku

Ustawa
Prawo Budowlane

(Dz. U. Nr 89
z 1994r. poz. 414)

- jednolity tekst
ustawy 

(Dz. U.  Nr 243 poz.
1623 z 2010r. 
z późn. zm.)

Rejestracja /
ewidencjonowanie

osób fizycznych / prawnych
/

podmiotów ubiegających
się o przyjęcie zgłoszenia

Zespół Budownictwa
w Wydziale Architektury,

Urbanistyki i Strategii
-p. Maria Plesz

-p. ElŜbieta Schabowska
-p. Monika Zemczak
-p. Anna Dembska

032 31-71-321
pok. 6 ul. Pl. Wolności 2

Oznaczenie
ubiegającego się,

adres, numer
zgłoszenia, miejsce

lokalizacja, data
wydania

Informacje prawnie chronione:
oznaczenie ubiegającego się, jego siedziba, adres,

imiona, nazwiska i adres zamieszkania , adres
lokalizacji i funkcja zamierzenia na podstawie ustawy

o ochronie danych osobowych
Dostęp do danych zawartych w rejestrze / ewidencji
reguluje ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. O ochronie

danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883)



6. Architektury,
Urbanistyki
i Strategii

Rejestr
zaświadczeń

o samodzielności

Rejestr prowadzony
w systemie rocznym od

kaŜdego pierwszego dnia
roboczego nowego roku

Ustawa
Prawo Budowlane

(Dz. U. Nr 89
z 1994r. poz. 414)

- jednolity tekst
ustawy (Dz. U. 

Nr 243 poz. 1623
z 2010r. z późn. zm.)

Ustawa Prawo
Lokalowe (Dz. U Nr 80

z 2000r. Poz. 903 z
późn. zm.)

Rejestracja /
ewidencjonowanie

osób fizycznych / prawnych
/

podmiotów ubiegających
się o wydanie
zaświadczenia

o samodzielności lokali

Zespół Budownictwa
w Wydziale Architektury,

Urbanistyki i Strategii
-p. Maria Plesz

-p. ElŜbieta Schabowska
-p. Monika Zemczak
-p. Anna Dembska

032 31-71-321
pok. 6 ul. Pl. Wolności 2

Oznaczenie
ubiegającego się,

adres, numer
zaświadczenia -

- lokalizacja, data
wydania

Informacje prawnie chronione:
- oznaczenie ubiegającego się, jego siedziba, adres,

imiona, nazwiska i adres zamieszkania , adres
lokalizacji i funkcja zamierzenia na podstawie ustawy

o ochronie danych osobowych
Dostęp do danych zawartych w rejestrze / ewidencji
reguluje ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. O ochronie

danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883)

7. Architektury,
Urbanistyki
i Strategii

Rejestr przeniesień
pozwoleń

na budowę

Rejestr prowadzony
w systemie rocznym od

kaŜdego pierwszego dnia
roboczego nowego roku

Ustawa
Prawo Budowlane

(Dz. U. Nr 89
z 1994r. poz. 414)

- jednolity tekst
ustawy (Dz. U. 

Nr 243 poz. 1623
z 2010r. z późn. zm.)

Rejestracja /
ewidencjonowanie

osób fizycznych / prawnych
/

podmiotów ubiegających
się o przeniesienie

pozwolenia na
budowę

Zespół Budownictwa
w Wydziale Architektury,

Urbanistyki i Strategii
-p. Maria Plesz

-p. ElŜbieta Schabowska
-p. Monika Zemczak
-p. Anna Dembska

032 31-71-321
pok. 6 ul. Pl. Wolności 2

Oznaczenie
ubiegającego się,

adres, numer
zaświadczenia -

- lokalizacja, data
wydania

Informacje prawnie chronione:
-oznaczenie ubiegającego się, jego siedziba, adres,

imiona, nazwiska i adres zamieszkania , adres
lokalizacji i funkcja zamierzenia na podstawie ustawy

o ochronie danych osobowych
Dostęp do danych zawartych w rejestrze / ewidencji
reguluje ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. O ochronie

danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883)

ZASADY UDOSTĘPNIANIA DANYCH:

Do wyŜej wymienionych ewidencji i rejestrów mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. O ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 Nr 101 poz. 926 z późn. zm.)

Dane osobowe z posiadanych zbiorów mogą być  udostępniane osobom lub podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy przepisów prawa lub innym osobom lub podmiotom, jeŜeli w sposób wiarygodny uzasadnią potrzebę posiadania tych
danych, a ich udostępnienie nie naruszy praw i wolności osób, których dane dotyczą.

Dane osobowe udostępnia się na pisemny umotywowany wniosek, chyba, Ŝe przepisy ustawy stanowią inaczej. Prawo to podlega ograniczeniom wynikającym z przepisów ustawowych, w tym m. in. dotyczących ochrony informacji niejawnych, ochrony
danych osobowych , tajemnicy handlowej, skarbowej, ochrony dóbr osobistych oraz innych danych prawnie chronionych.

Dane udostępnia się na pisemny wniosek spełniający wymagania określone w § 2 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 września 2005r. w sprawie sposobu, zakresu i trybu udostępniania danych zgromadzonych w rejestrze publicznym  
(Dz. U Nr 205, poz. 1692).

Dane udostępnia się na warunkach, w sposób, w zakresie i w terminie określonym w przepisach, na których podstawie rejestr jest prowadzony, a jeŜeli przepisy te nie określają terminu – dane udostępnia się nie później niŜ w ciągu 14dni od dnia
doręczenia wniosku o ich udostępnienie. Dane udostępnia się w formie papierowej lub na nośnikach elektronicznych (CD, dyskietka). Dane w formie elektronicznej udostępnia się w formacie pdf.

Podmiot, któremu udostępniono dane, jest zobowiązany do ich zabezpieczenia przed dostępem osób nieupowaŜnionych lub nieuprawnioną zmianą ich zawartości oraz przed ich wykorzystaniem niezgodnym z celem, dla którego zostały
uzyskane, odpowiada za bezpieczeństwo i integralność uzyskanych danych. W związku z tym podmiot ten jest zobowiązany posiadać zabezpieczenia techniczne i organizacyjne gwarantujące ochronę udostępnionych danych w w/w. aspektach.


