
l.p. Wydział Nazwa rejestracji/ewidencji Podstawa prawna i cel
utworzenia rejestru

publicznego

cel Dane teleadresowe
osoby

odpowiedzialnej za
prowadzenie

rejestru

Dane, które
podlegają ochronie z
uwagi na ustawę o

ochronie informacji
niejawnych lub
innych ustaw

1. PO Ewidencja przekazanych lub
otrzymanych informacji w

sprawie zaświadczeń

Rozporządzenie Ministra
Finansów z dnia

22.12.2011r. w sprawie
zaświadczeń wydawanych
przez organy podatkowe

(Dz.U. Nr 293, poz. 1726)

wymóg ustawowy Zespół wymiaru
podatków i opłat

lokalnych
pok. 314 tel. 31 71 348

inf. niejawne

2. PO Ewidencja wysłanych
upomnień, ewidencja
wystawionych tytułów

wykonawczych

Rozporządzenie Ministra
Finansów z dnia

22.11.2001r. w sprawie
wykonania niektórych
przepisów ustawy o

postępowaniu
egzekucyjnym w

administracji (Dz.U. Nr
137, poz. 1541 z późn.

zm.)

wymóg ustawowy Zespół księgowości
podatków i opłat

lokalnych
pok. 102 tel. 31 71 242

inf. niejawne

3. PO Rejestr zaświadczeń Rozporządzenie Ministra
Finansów z dnia

22.12.2011r. w sprawie
zaświadczeń wydawanych
przez organy podatkowe

(Dz.U. Nr 293, poz. 1726)

wymóg ustawowy Zespół wymiaru
podatków i opłat

lokalnych
pok. 314 tel. 31 71 348

inf. niejawne

4. PO Rejestry wymiarów, rejestry
przypisów i odpisów

Rozporządzenie Ministra
Finansów z dnia
25.10.2010r. w sprawie
zasad rachunkowości oraz
planów kont dla organów

wymóg ustawowy Zespół wymiaru
podatków i opłat

lokalnych
pok. 314 tel. 31 71 348
pok. 103 tel. 31 71 302
pok. 105 tel. 31 71 336

inf. niejawne



podatkowych jednostek
samorządu terytorialnego
(Dz.U. Nr 208, poz. 1375)

pok. 106 tel. 31 71 305

5. PO ewidencja ulg w spłacie
zobowiązań podatkowych

Rozporządzenie Ministra
Finansów z dnia
3.02.2010     r. w  
sprawie
sprawozdawczości
budŜetowej (Dz.U.
Nr 20, poz. 103)

dla celów
sprawozdawczych

Zespół wymiaru
podatków i opłat

lokalnych
pok. 105 tel. 31 71 336

inf. niejawne

6. PO księgowa ewidencja
syntetyczna i analityczna 

Rozporządzenie Ministra
Finansów z dnia
25.10.2010r. w sprawie
zasad rachunkowości oraz
planów kont dla organów
podatkowych jednostek
samorządu terytorialnego
(Dz.U. Nr 208, poz. 1375)

wymóg ustawowy Zespół księgowości
podatków i opłat

lokalnych
pok. 102 tel. 31 71 242
                               254
                                301
                                251
                                300
                                232

inf. niejawne


