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Zestawienie zmian w jednolitym rzeczowym wykazie akt

dla organów gmin i związków międzygminnych

Zestawienie zmian w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów gmin i związków międzygminnych jest 
opracowane w oparciu o komputerową analizę tekstów dwóch rozporządzeń Prezesa Rady Ministrów w 
sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin i związków międzygminnych tj. Dz. U. Nr 69 poz. 636 z roku 
2003 oraz Dz. U. Nr 112 poz. 1319 z roku 1999. Zmiany mają zastosowanie również dla organów miast na 
prawach powiatu.
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ZMIANY W JEDNOLITYM RZECZOWYM WYKAZIE AKT DLA ORGANÓW GMIN I ZW. MIĘDZYGMINN.     (Dz. U. 2003 Nr 69 poz.636)

1. DODANE ZAPISY W RZECZOWYM WYKAZIE AKT

Hasło klasyfikacyjne
Uwaga

Kat. archiwalnasymbol

3 STOPIEŃ PODZIAŁU

234 Ubezpieczenia samochodu B-5 Bc
524 Ochrona danych osobowych
646 Ochrona konsumenta

766 Gospodarka odpadami

Hasło klasyfikacyjne
Uwaga

Kat. archiwalnasymbol

4 STOPIEŃ PODZIAŁU

0154 Decyzje wójta (burmistrza, prezydenta miasta) A Bc
0155 Realizacja uchwał rady gminy A Bc
0156 Postanowienia wójta (burmistrza, prezydenta miasta) A Bc
0157 Realizacja zarządzeń wójta (burmistrza, prezydenta miasta) A Bc
0565 Interwencje mieszkańców B-5 Bc
0718 Współdziałanie z gminnymi jednostkami organizacyjnymi BE-5 Bc
1026 Sprawy osobowe osób dopuszczonych do informacji niejawnych B-10 Bc
1027 Ewidencja osób dopuszczonych do informacji niejawnych B-50 Bc
2328 Karty drogowe B-5 Bc
2329 Tablice rejestracyjne B-5 Bc

3213 Odsetki od terminowych spłat należności B-5b Bc
3328 Wezwania do zapłaty i wyjaśnienia dotyczące zobowiązań i należności B-5 Bc
3329 Zobowiązania, umowy, poręczenia B-10 Bc
3360 Wytyczne i wyjaśnienia dla jednostek organizacyjnych B-5 Bc
3361 Harmonogramy wydatków i dochodów B-5 Bc
3362 Sprawy bankowe podległych jednostek B-5 Bc
3363 Badanie bilansów B-5 Bc
3364 Inne sprawy dotyczące księgowości budżetu gminy B-5 Bc

5236 Biuro rzeczy znalezionych B-5 Bc
5240 Wnioski o zgłoszeniu zbioru danych osobowych do rejestracji B-5 Bc
5241 Wnioski i informacje o zbieraniu, przetwarzaniu i udostępnianiu danych B-5 Bc
5242 Organizacja zabezpieczania danych osobowych B-5 Bc
5416 Komendant Gminny Ochrony Przeciwpożarowej B-10 Bc
5426 Ubezpieczenie członków Ochotniczej Straży Pożarnej i młodzieżowych drużyn pożarniczych B-10 Bc
5524 Wydawanie i cofanie uprawnień dla diagnostów B-50 Bc

5525 Wydawanie i cofanie uprawnień do prowadzenia stacji diagnostycznych B-10 Bc
5526 Okresowe kontrole stacji diagnostycznych B-3 Bc
5527 Ograniczenie zakresu badań prowadzonych przez stacje diagnostyczne B-10 Bc
5537 Wydawanie uprawnień dla egzaminatorów na prawo jazdy kat. T B-5 Bc
5538 Egzaminy państwowe na prawa jazdy B-50 Bc
5539 Wpisanie i skreślenie z ewidencji instruktorów B-10 Bc
6055 Nadzór nad śródlądową gospodarką rybacką B-5 Bc
6056 Rejestracja sprzętu pływającego służącego do połowu ryb B-5 Bc

6057 Wydawanie kart wędkarskich B-5 Bc
6413 Zaświadczenie o wpisie z innych miast B-5 Bc
6414 Zaświadczenia potwierdzające dane ze zbioru ewidencji działalności gospodarczej B-5 Bc
6436 Ewidencja i wydawanie koncesji na świadczenie usług przewozowych B-5 Bc
6460 Przepisy dotyczące ochrony konsumenta B-10 Bc
6461 Przepisy ogólne, szkolenia B-10 Bc
6462 Indywidualne sprawy konsumentów B-5 Bc

Strona 2 z 10Instytut Analiz Regionalnych

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


ZMIANY W JEDNOLITYM RZECZOWYM WYKAZIE AKT DLA ORGANÓW GMIN I ZW. MIĘDZYGMINN.     (Dz. U. 2003 Nr 69 poz.636)

7115 Wspólnoty mieszkaniowe B-5 Bc
7515 Zatwierdzanie kryterium bilansowości złóż B-5 Bc

7516 Zatwierdzanie projektu zagospodarowania złoża B-5 Bc
7530 Zatwierdzanie projektów prac hydrogeologicznych B-5 Bc
7531 Zatwierdzenie projektu zagospodarowania złoża B-5 Bc
7540 Zatwierdzanie prac projektów geologiczno-inżynierskich B-5 Bc
7541 Zatwierdzanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej B-5 Bc
7638 Opiniowanie wniosków o obniżenie opłaty eksploatacyjnej B-5 Bc
7660 Odpady niebezpieczne BE-5 Bc

7661 Odpady inne niż niebezpieczne B-5 Bc

Hasło klasyfikacyjne
Uwaga

Kat. archiwalnasymbol

5 STOPIEŃ PODZIAŁU

51150 Decyzje dotyczące zameldowań B-5 Bc
51151 Decyzje dotyczące wymeldowań B-5 Bc
51152 Decyzje dotyczące ustalania charakteru pobytu B-5 Bc

51153 Decyzje dotyczące wpisania do rejestru wyborców B-5 Bc
51154 Decyzje dotyczące skreśleń z rejestru wyborców B-5 Bc
51180 Udostępnianie danych B-5 Bc
51181 Decyzje dotyczące odmowy udzielania informacji osobowych B-5 Bc
52100 Działalność komisji B-5 Bc
52101 Przygotowanie poboru, listy poborowych, książki orzeczeń lekarskich B-5 Bc
52102 Postępowanie w sprawach orzecznictwa komisji lekarskich B-5 Bc

52103 Postępowanie w sprawach orzecznictwa komisji poborowych w zakresie służby zastępczej B-5 Bc
52104 Zawiadomienia o ujęciu do listy poborowych i o zgłoszeniu się do poboru B-5 Bc
52105 Poszukiwania poborowych i postępowanie przymuszające do zgłoszenia się do poboru B-5 Bc
52110 Organizacja poboru B-5 Bc
52111 Przygotowanie rejestracji przedpoborowych i rejestry przedpoborowych B-5 Bc
52112 Zawiadomienia o ujęciu do wykazu przedpoborowych i zgłoszeniu się do rejestracji B-5 Bc
52113 Poszukiwania przedpoborowych i postępowanie przymuszające do zgłoszenia się do rejestracji 

przedpoborowych
B-5 Bc

54250 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych, katastrof i awarii B-20 Bc
54251 Przywracanie do stanu przed klęską żywiołową, katastrofą i awarią B-20 Bc
71433 Dodatki mieszkaniowe B-3 Bc

2. ZMIENIONE SYMBOLE KLASYFIKACYJNE W RZECZOWYM  WYKAZIE AKT

Hasło klasyfikacyjnesymbol kwalifikacyjn

4 STOPIEŃ PODZIAŁU

nowy poprzedni

0056 Zebrania organów uchwałodawczych jednostek pomocniczych0057

0057 Rejestr wniosków i interpelacji radnych0058

0058 Spotkania radnych z wyborcami0059

0323 Archiwizowanie danych z pamięci serwerów sieciowych - w cyklu tygodniowym0324

0324 Archiwizowanie danych z pamięci serwerów sieciowych - w cyklu miesięcznym0325

0900 Organizacja jednostek kontrolnych0901

0901 Książki kontroli0902

0902 Nadzór uprawnionych organów nad przestrzeganiem prawa przez jednostki samorządu terytorialnego0903

3041 Finansowanie remontów kapitalnych3042

3042 Finansowanie remontów bieżących3043

5137 Odwołania w sprawach zmian imion i nazwisk5133

5138 Orzekanie o dostosowaniu imion i nazwisk do zasad pisowni polskiej5134
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ZMIANY W JEDNOLITYM RZECZOWYM WYKAZIE AKT DLA ORGANÓW GMIN I ZW. MIĘDZYGMINN.     (Dz. U. 2003 Nr 69 poz.636)

3. ZMIENIONE HASŁA KLASYFIKACYJNE W RZECZOWYM WYKAZIE AKT

Hasło klasyfikacyjne
Poprzednie hasło klasyfikacyjne

Kat. archiwalnasymbol

3 STOPIEŃ PODZIAŁU

B-5001 Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej - wybory Prezydenta RP Bc
hasło usuniętePrezydent Rzeczypospolitej Polskiej

015 Akty normatywne organów gminy oraz realizacja uchwał i zarządzeń
hasło usunięteAkty normatywne organów gminy

B-5084 Organizacja i stosowanie nowoczesnej techniki pracy biurowej Bc
hasło usunięteTechnika pracy biurowej

B-10510 Przepisy prawne dotyczące ewidencji ludności, dowodów osobistych i urzędów stanu cywilnego Bc
hasło usuniętePrzepisy prawne dotyczące ewidencji ludności, dowodów tożsamości i urzędów stanu cywilnego

514 Wydawanie odpisów i zaświadczeń z ksiąg s.c.
hasło usunięteAkta stanu cywilnego

515 Wpisywanie zagranicznych aktów s.c., odtwarzanie treści aktów s.c., statystyka
hasło usunięteOdtwarzanie treści aktów, powiadomienia, statystyka

Hasło klasyfikacyjne
Poprzednie hasło klasyfikacyjne

Kat. archiwalnasymbol

2 STOPIEŃ PODZIAŁU

51 Ewidencja ludności, dowody osobiste, urzędy stanu cywilnego
Ewidencja ludności, dowody tożsamości, urzędy stanu cywilnego hasło usunięte

54 Ochrona przeciwpożarowa, straże pożarne i inne  jednostki ochrony przeciwpożarowej oraz podmioty ratownicze
Ochrona przeciwpożarowa, straże pożarne, system ratowniczo-gaśniczy hasło usunięte

Hasło klasyfikacyjne
Poprzednie hasło klasyfikacyjne

Kat. archiwalnasymbol

POUCZENIE - Jak odczytywać zapisy w tym rozdziale? - przykłady

A0055 Sprawozdania z działalności wójta (burmistrza, prezydenta miasta) Bc
hasło usuniętePosiedzenia zarządu gminy

Aktualnie pod symbolem 0055 jest hasło: 'Sprawozdania z działalności wójta (burmistrza, prezydenta miasta)', kategoria 
archiwalne w komórce macierzystej jest A a w komórkach innych jest Bc. 
 Poprzednio pod symbolem 0055 było hasło: 'Posiedzenia zarządu gminy'. W nowym Rzeczowym Wykazie Akt haslo to nie 
występuje na co wskazuje zapis 'hasło usunięte'.

A0057 Rejestr wniosków i interpelacji radnych Bc
zmiana na 0056Zebrania organów uchwałodawczych jednostek pomocniczych

Aktualnie pod symbolem 0057 jest hasło: 'Rejestr wniosków i interpelacji radnych', kategoria archiwalne w komórce macierzystej 
jest A a w komórkach innych jest Bc.
Poprzednio pod symbolem 0057 było hasło: 'Zebrania organów uchwałodawczych jednostek pomocniczych'. W nowym 
Rzeczowym Wykazie Akt haslo to zostało zaklasyfikowane pod symbolem 0056 (zmiana na 00056).
Poprzednio hasło  'Rejestr wniosków i interpelacji radnych' było pod symbolem 0058.

Hasło przeniesiono z symbolu 0058

5139 Ustalanie brzmienia i pisowni imion i nazwisk5135

5155 Poświadczenia dokumentów w celu odtworzenia akt sądowych5156

7321 Projekty miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego7322

7322 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego7323

7323 Zawiadamianie zainteresowanych stron o przeznaczeniu terenu7324

7324 Nadzór nad realizacją ustaleń planów zagospodarowania przestrzennego7325

7325 Okresowe oceny skutków zmian w zagospodarowaniu przestrzennym wynikających z realizacji planu miejscowego7326

7326 Ewidencja zatwierdzonych planów i zmian7327

7327 Opinie urbanistyczne o przeznaczeniu terenu w obowiązujących planach zagospodarowania7328
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B-10540 Przepisy prawne dotyczące ochrony przeciwpożarowej, jednostek ochrony przeciwpożarowej oraz systemu 
ratowniczo-gaśniczego

Bc

hasło usuniętePrzepisy prawne dotyczące ochrony przeciwpożarowej, straży pożarnych

541 Sieć straży pożarnych, innych jednostek ochrony przeciwpożarowej i podmiotów ratowniczych oraz ich 
organizacja

hasło usunięteSieć straży pożarnych, zespołów ratownictwa i ich organizacja

542 Działalność jednostek ochrony przeciwpożarowej i innych podmiotów ratowniczych
hasło usunięteDziałalność jednostek przeciwpożarowych

605 Produkcja zwierzęca, rybactwo
hasło usunięteProdukcja zwierzęca

A645 Prywatyzacja przedsiębiorstw komunalnych Bc
hasło usuniętePrywatyzacja przedsiębiorstw

Hasło klasyfikacyjne
Poprzednie hasło klasyfikacyjne

Kat. archiwalnasymbol

4 STOPIEŃ PODZIAŁU

A0055 Sprawozdania z działalności wójta (burmistrza, prezydenta miasta) Bc
hasło usuniętePosiedzenia zarządu gminy

A0056 Zebrania organów uchwałodawczych jednostek pomocniczych Bc
hasło usunięteSprawozdania z działalności zarządu

Hasło przeniesiono z symbolu 0057

A0057 Rejestr wniosków i interpelacji radnych Bc
zmiana na 0056Zebrania organów uchwałodawczych jednostek pomocniczych

Hasło przeniesiono z symbolu 0058

BE-50058 Spotkania radnych z wyborcami Bc
zmiana na 0057Rejestr wniosków i interpelacji radnych

Hasło przeniesiono z symbolu 0059

BE-50059 Sprawy osobowe radnych Bc
zmiana na 0058Spotkania radnych z wyborcami

A0151 Zarządzenia wójta (burmistrza, prezydenta miasta) Bc
hasło usunięteUchwały zarządu gminy

A0152 Zarządzenia kierownika urzędu Bc
hasło usuniętePisma okólne i zarządzenia kierownika urzędu

B-100161 Zarządzenia kierowników jednostek organizacyjnych Bc
hasło usuniętePisma okólne i zarządzenia kierowników jednostek organizacyjnych

BE-50324 Archiwizowanie danych z pamięci serwerów sieciowych - w cyklu miesięcznym
zmiana na 0323Archiwizowanie danych z pamięci serwerów sieciowych - w cyklu tygodniowym

Hasło przeniesiono z symbolu 0325

B-30536 Projekty ustaw Bc
hasło usunięteProjekty aktów prawnych ustaw

B-50901 Książki kontroli Bc
zmiana na 0900Organizacja jednostek kontrolnych

Hasło przeniesiono z symbolu 0902

B-50902 Nadzór uprawnionych organów nad przestrzeganiem prawa przez jednostki samorządu terytorialnego Bc
zmiana na 0901Książki kontroli

Hasło przeniesiono z symbolu 0903

BE-50920 Badanie uchwał i zarządzeń jednostek samorządu terytorialnego Bc
hasło usunięteBadanie uchwał jednostek samorządu terytorialnego

B-32111 Konserwacja i naprawy Bc
hasło usunięteKonserwacja i remonty

B-53012 Projekty uchwał Rady i zarządzeń Wójta (Burmistrza, Prezydenta Miasta) w sprawach związanych z budżetem Bc
hasło usunięteProjekty uchwał Rady i Zarządu w sprawach związanych z budżetem
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B-53042 Finansowanie remontów bieżących Bc
zmiana na 3041Finansowanie remontów kapitalnych

Hasło przeniesiono z symbolu 3043

BE-105020 Sprawy repatriantów Bc
hasło usunięteRepatrianci - sprawy mienia i odszkodowań

B-55113 Zgłoszenia: meldunkowe, dotyczące zameldowania i wymeldowania Bc
hasło usunięteZgłoszenia: meldunkowe, zamieszkania, zmiany miejsca zamieszkania, na pobyt czasowy

B-55116 Odwołania od decyzji meldunkowych Bc
hasło usunięteOdwołania w sprawach decyzji zameldowania i wymeldowania

5118 Udostępnianie danych osobowych
hasło usunięteInformacja adresowa

B-55119 Informacje przekazywane w systemie PESEL, dla WKU i innych organów i urzędów Bc
hasło usunięteInformacje dla Centralnego Biura Adresowego, Rządowego Centrum Informatyki PESEL, WKU i innych 

urzędów

B-505120 Rejestry wydanych i utraconych dowodów osobistych Bc
hasło usunięteRejestry wydanych i utraconych dowodów tożsamości

B-105121 Nadzór nad wydawaniem dowodów osobistych Bc
hasło usunięteWydawanie dowodów osobistych

B-105122 Dokumentacja wydawanych dowodów osobistych (koperty dowodowe) Bc
hasło usunięteWydawanie tymczasowych dowodów osobistych

B-105123 Decyzje w sprawach dowodów osobistych Bc
hasło usunięteWydawanie tymczasowych zaświadczeń tożsamości

B-55124 Odwołanie od decyzji w sprawach dowodów osobistych Bc
hasło usunięteRozliczenia pobranych blankietów

B-55125 Informacje, zawiadomienia, zaświadczenia z zakresu wydawania dowodów osobistych Bc
hasło usunięteDokumentacja dotycząca utraty i odnalezienia dowodów tożsamości

B-55126 Dokumentacja dotycząca pośrednictwa w wydawaniu dowodów osobistych Bc
hasło usunięteDokumentacja dotycząca dowodów tożsamości osób, które wyjechały za granicę lub zmarły

B-55127 Ustalanie tożsamości osób legitymujących się jednakowymi danymi Bc
hasło usunięteOdwołania od decyzji odmowy wydania dokumentu tożsamości

A5130 Rejestracja urodzeń, księgi, akty, skorowidze i akta zbiorowe Bc
hasło usunięteRozmieszczenie urzędów stanu cywilnego

A5131 Rejestracja małżeństw, księgi, akty, skorowidze i akta zbiorowe Bc
hasło usunięteTworzenie urzędów stanu cywilnego

A5132 Rejestracja zgonów, księgi, akty, skorowidze i akta zbiorowe Bc
hasło usunięteNadzór nad działalnością urzędów stanu cywilnego

B-55133 Zaświadczenia o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą Bc
zmiana na 5137Odwołania w sprawach zmian imion i nazwisk

B-55134 Wnioski w sprawach unieważnienia aktów stanu cywilnego dotyczących tego samego zdarzenia Bc
zmiana na 5138Orzekanie o dostosowaniu imion i nazwisk do zasad pisowni polskiej

B-55135 Postępowanie i decyzje w sprawach sprostowania i uzupełniania aktów stanu cywilnego Bc
zmiana na 5139Ustalanie brzmienia i pisowni imion i nazwisk

B-55136 Postępowanie w sprawach wyniesienia ksiąg s.c. poza lokal USC, udostępniania ksiąg s.c. i sporządzania 
odpisu księgi s.c.

Bc

hasło usunięteSprawy unieważnienia aktów stanu cywilnego dotyczących tego samego zdarzenia lub tej samej osoby

B-505137 Odwołania w sprawach zmian imion i nazwisk Bc
hasło usuniętePostępowanie wyjaśniające w celu sprostowania błędów

Hasło przeniesiono z symbolu 5133

B-505138 Orzekanie o dostosowaniu imion i nazwisk do zasad pisowni polskiej Bc
hasło usunięteZezwolenia na udostępnianie ksiąg stanu cywilnego

Hasło przeniesiono z symbolu 5134

B-55140 Odpisy zupełne aktów s.c. Bc
hasło usunięteAkta zbiorowe dotyczące urodzeń
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B-55141 Skrócone odpisy aktów s.c. Bc
hasło usunięteAkta zbiorowe dotyczące małżeństw

B-55142 Zaświadczenia o wpisach dokonanych w księgach s.c. lub ich braku Bc
hasło usunięteAkty zgonów

B-55143 Zaświadczenia o zaginięciu lub zniszczeniu ksiąg s.c. Bc
hasło usunięteKsięgi stanu cywilnego - urodzeń, małżeństw, zgonów

B-55144 Kopie aktów s.c. Bc
hasło usunięteSkorowidze do ksiąg stanu cywilnego

B-505145 Wnioski w sprawach o nadanie medalu 50-lecia pożycia małżeńskiego Bc
hasło usunięteOdpisy zupełne i skrócone aktów stanu cywilnego

A5150 Wpisywanie treści zagranicznych aktów s.c. do polskich ksiąg s.c. Bc
hasło usunięteOdtwarzanie treści aktu stanu cywilnego w razie zaginięcia lub zniszczenia księgi

B-505151 Odtwarzanie treści aktów s.c. w razie zaginięcia lub zniszczenia księgi przed i po wejściu ustawy w życie Bc
hasło usunięteOdtwarzanie treści aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą

B-505152 Odtwarzanie treści aktów s.c. sporządzonych za granicą Bc
hasło usuniętePowiadomienia organów ewidencji ludności o zmianach w aktach stanu cywilnego

A5153 Statystyka urodzeń, małżeństw i zgonów Bc
hasło usuniętePotwierdzenia zgodności danych zawartych we wnioskach o wydanie dowodów osobistych z treścią aktu stanu 

cywilnego

B-105154 Sprawy przekazywane do rozstrzygnięcia sądom opiekuńczym Bc
hasło usunięteStatystyka urodzeń, małżeństw, zgonów

B-55155 Poświadczenia dokumentów w celu odtworzenia akt sądowych Bc
hasło usuniętePowiadamianie sądów opiekuńczych o zdarzeniach uzasadniających wszczęcie postępowania z urzędu

Hasło przeniesiono z symbolu 5156

B-105156 Zawiadomienia o przypiskach do akt stanu cywilnego Bc
zmiana na 5155Poświadczenia dokumentów w celu odtworzenia akt sądowych

B-205410 Sieć i organizacja jednostek ochrony przeciwpożarowej i innych podmiotów ratowniczych Bc
hasło usunięteSieć i organizacja terenowych zawodowych straży pożarnych

B-205411 Rejestr ochotniczych jednostek ochrony przeciwpożarowej Bc
hasło usunięteRejestr ochotniczych straży pożarnych

B-205412 Podmioty ratownicze spoza ochrony przeciwpożarowej Bc
hasło usunięteRejestr zakładowych straży pożarnych

5425 Klęski żywiołowe, katastrofy i awarie
hasło usunięteSprawy powodziowe i innych klęsk

B-105541 Budowa i modernizacja dróg Bc
hasło usunięteBudowa, modernizacja, utrzymanie i ochrona dróg

A7322 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Bc
zmiana na 7321Projekty miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Hasło przeniesiono z symbolu 7323

B-57323 Zawiadamianie zainteresowanych stron o przeznaczeniu terenu Bc
zmiana na 7322Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

Hasło przeniesiono z symbolu 7324

B-107324 Nadzór nad realizacją ustaleń planów zagospodarowania przestrzennego Bc
zmiana na 7323Zawiadamianie zainteresowanych stron o przeznaczeniu terenu

Hasło przeniesiono z symbolu 7325

A7325 Okresowe oceny skutków zmian w zagospodarowaniu przestrzennym wynikających z realizacji planu 
miejscowego

Bc

zmiana na 7324Nadzór nad realizacją ustaleń planów zagospodarowania przestrzennego
Hasło przeniesiono z symbolu 7326

A7326 Ewidencja zatwierdzonych planów i zmian Bc
zmiana na 7325Okresowe oceny skutków zmian w zagospodarowaniu przestrzennym wynikających z realizacji planu 

miejscowego
Hasło przeniesiono z symbolu 7327
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B-107327 Opinie urbanistyczne o przeznaczeniu terenu w obowiązujących planach zagospodarowania Bc
zmiana na 7326Ewidencja zatwierdzonych planów i zmian

Hasło przeniesiono z symbolu 7328

Hasło klasyfikacyjne
Poprzednie hasło klasyfikacyjne

Kat. archiwalnasymbol

5 STOPIEŃ PODZIAŁU

B-571430 Umowy o opiekę nad spadkodawcami lokali mieszkalnych Bc
hasło usunięteUmowy o opiekę nad najemcą

4. ZMIENIONE KATEGORIE ARCHIWALNE W RZECZOWYM WYKAZIE AKT

Hasło klasyfikacyjne
Poprzednie hasło klasyfikacyjne

Kat. archiwalnasymbol

3 STOPIEŃ PODZIAŁU

B-5001 Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej - wybory Prezydenta RP Bc
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

B-5084 Organizacja i stosowanie nowoczesnej techniki pracy biurowej Bc
Technika pracy biurowej

336 Nadzór głównego księgowego
B-5brak zmian

A405 Zabytki archeologiczne Bc
brak zmian

B-10535 Świadczenia na rzecz obronności Bc
brak zmian

B-10631 Służba geodezji rolnej Bc
brak zmian

A645 Prywatyzacja przedsiębiorstw komunalnych Bc
Prywatyzacja przedsiębiorstw

Hasło klasyfikacyjne
Poprzednie hasło klasyfikacyjne

Kat. archiwalnasymbol

POUCZENIE - Jak odczytywać zapisy w tym rozdziale? - przykłady

B-53342 Wypłaty diet radnym Bc
brak zmian
 Aktualnie pod symbolem 3342 jest hasło: 'Wypłaty diet radnym', kategoria archiwalna w komórce macierzystej jest B-5 a w 
komórkach innych jest Bc. 
 Poprzednio pod symbolem 3342 było hasło to samo, kategoria archiwalna w komórce macierzystej była 'brak' a w komórkach 
innych też 'brak'.

B-105114 Nadzór nad wykonywaniem obowiązku meldunkowego Bc
B-5brak zmian

 Aktualnie pod symbolem 5114 jest hasło: 'Nadzór nad wykonywaniem obowiązku meldunkowego', kategoria archiwalna w 
komórce macierzystej jest B-10 a w komórkach innych jest Bc. 
 Poprzednio pod symbolem 5114 było hasło to samo, kategoria archiwalna w komórce macierzystej była B-5 a w komórkach 
innych było 'brak'.

5115 Decyzje w sprawach ewidencji ludności
B-5brak zmian

 Aktualnie pod symbolem 5115 jest hasło: 'Decyzje w sprawach ewidencji ludności', kategoria archiwalna w komórce 
macierzystej jest 'brak' a w komórkach innych jest też 'brak'. 
 Poprzednio pod symbolem 5115 było hasło to samo, kategoria archiwalna w komórce macierzystej była B-5 a w komórkach 
innych było 'brak'.

B-55125 Informacje, zawiadomienia, zaświadczenia z zakresu wydawania dowodów osobistych Bc
B-10Dokumentacja dotycząca utraty i odnalezienia dowodów tożsamości

 Aktualnie pod symbolem 5125 jest hasło: 'Informacje, zawiadomienia, zaświadczenia z zakresu wydawania dowodów 
osobistych', kategoria archiwalna w komórce macierzystej jest B-5 a w komórkach innych jest Bc. 
 Poprzednio pod symbolem 5125 było hasło: 'Dokumentacja dotycząca utraty i odnalezienia dowodów tożsamości'. Poprzednia , 
kategoria archiwalne w komórce macierzystej była B-10 a w komórkach innych 'brak'. Poprzednie hasło zostało usunięte i 
zastąpione zostało nowym hasłem.
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753 Hydrogeologia
BE-10brak zmian

754 Geologia inżynierska
BE-10brak zmian

Hasło klasyfikacyjne
Poprzednie hasło klasyfikacyjne

Kat. archiwalnasymbol

4 STOPIEŃ PODZIAŁU

B-53342 Wypłaty diet radnym Bc
brak zmian

B-105114 Nadzór nad wykonywaniem obowiązku meldunkowego Bc
B-5brak zmian

5115 Decyzje w sprawach ewidencji ludności
B-5brak zmian

5118 Udostępnianie danych osobowych
B-5Informacja adresowa

B-55125 Informacje, zawiadomienia, zaświadczenia z zakresu wydawania dowodów osobistych Bc
B-10Dokumentacja dotycząca utraty i odnalezienia dowodów tożsamości

B-55126 Dokumentacja dotycząca pośrednictwa w wydawaniu dowodów osobistych Bc
B-50Dokumentacja dotycząca dowodów tożsamości osób, które wyjechały za granicę lub zmarły

B-55127 Ustalanie tożsamości osób legitymujących się jednakowymi danymi Bc
B-20Odwołania od decyzji odmowy wydania dokumentu tożsamości

A5130 Rejestracja urodzeń, księgi, akty, skorowidze i akta zbiorowe Bc
B-10Rozmieszczenie urzędów stanu cywilnego

A5132 Rejestracja zgonów, księgi, akty, skorowidze i akta zbiorowe Bc
B-10Nadzór nad działalnością urzędów stanu cywilnego

B-55140 Odpisy zupełne aktów s.c. Bc
AAkta zbiorowe dotyczące urodzeń

B-55141 Skrócone odpisy aktów s.c. Bc
AAkta zbiorowe dotyczące małżeństw

B-55142 Zaświadczenia o wpisach dokonanych w księgach s.c. lub ich braku Bc
AAkty zgonów

B-55143 Zaświadczenia o zaginięciu lub zniszczeniu ksiąg s.c. Bc
AKsięgi stanu cywilnego - urodzeń, małżeństw, zgonów

B-55144 Kopie aktów s.c. Bc
ASkorowidze do ksiąg stanu cywilnego

B-505145 Wnioski w sprawach o nadanie medalu 50-lecia pożycia małżeńskiego Bc
B-5Odpisy zupełne i skrócone aktów stanu cywilnego

A5150 Wpisywanie treści zagranicznych aktów s.c. do polskich ksiąg s.c. Bc
B-50Odtwarzanie treści aktu stanu cywilnego w razie zaginięcia lub zniszczenia księgi

B-505152 Odtwarzanie treści aktów s.c. sporządzonych za granicą Bc
B-5Powiadomienia organów ewidencji ludności o zmianach w aktach stanu cywilnego

A5153 Statystyka urodzeń, małżeństw i zgonów Bc
B-5Potwierdzenia zgodności danych zawartych we wnioskach o wydanie dowodów osobistych z treścią aktu stanu 

cywilnego

B-105154 Sprawy przekazywane do rozstrzygnięcia sądom opiekuńczym Bc
AStatystyka urodzeń, małżeństw, zgonów

5210 Komisje poborowe i lekarskie
B-5brak zmian

5211 Organizacja poboru, rejestr przedpoborowych
B-5brak zmian
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B-105341 Ochrona aparatury i dokumentacji naukowej, technicznej i technologicznej Bc
B-1Obrak zmian

B-105343 Zabezpieczenie urządzeń i stanowisk pracy Bc
B-1Obrak zmian

B-205410 Sieć i organizacja jednostek ochrony przeciwpożarowej i innych podmiotów ratowniczych Bc
B-10Sieć i organizacja terenowych zawodowych straży pożarnych

B-205411 Rejestr ochotniczych jednostek ochrony przeciwpożarowej Bc
B-10Rejestr ochotniczych straży pożarnych

B-205412 Podmioty ratownicze spoza ochrony przeciwpożarowej Bc
B-10Rejestr zakładowych straży pożarnych

B-105423 Analizy operacyjnej działalności straży pożarnych Bc
B-5brak zmian

5425 Klęski żywiołowe, katastrofy i awarie
B-5Sprawy powodziowe i innych klęsk

B-505446 Opiniowanie dokumentacji projektowych obiektów budowlanych Bc
B-5brak zmian

B-106234 Akcje przeciwpowodziowe Bc
B-5brak zmian

B-106235 Zwalczanie skutków powodzi Bc
B-5brak zmian

5. WYKREŚLONE ZAPISY Z RZECZOWEGO WYKAZU AKT

Hasło klasyfikacyjne Kat. archiwalnasymbol

4 STOPIEŃ PODZIAŁU

0010 Wybory Prezydenta RP*) B-5 Bc
0840 Zasady organizacji i stosowania nowoczesnej techniki pracy biurowej B-5
4050 Zawiadomienia o znalezieniu przedmiotu archeologicznego lub odkryciu wykopaliska A Bc
5128 Nadzór nad wydawaniem dokumentów tożsamości B-10 Bc
5129 Informacje i zaświadczenia B-5 Bc
5146 Zaświadczenia o wpisach dokonanych w księgach lub o ich braku B-5 Bc
5147 Zaświadczenia o zaginięciu lub zniszczeniu księgi stanu cywilnego B-5 Bc
5148 50 - lecie pożycia małżeńskiego B-50 Bc
5350 Świadczenia osobiste i rzeczowe na rzecz obronności kraju B-10 Bc
6450 Prywatyzacja przedsiębiorstw komunalnych A Bc

*) zapis o symbolu 0010 - Wybory Prezydenta RP, został uwzględniony bezpośrednio w symbolu klasyfikacyjnym 3-go stopnia 
podziału 001
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