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DOWODY OSOBISTE

●

dowody osobiste

EWIDENCJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
●

wpis do ewidencji działalności gospodarczej

●

zgłoszenie wykreślenia wpisu z ewidencji działalności gospodarczej

●

zgłoszenie zmiany we wpisie do ewidencji działalności gospodarczej

●

wznowienie wykonywania działalności gospodarczej

●

zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej

EWIDENCJA LUDNOŚCI-MELDUNKI
●

wymeldowanie z pobytu stałego

●

wymeldowanie z pobytu stałego w drodze decyzji administracyjnej

●

zameldowanie na pobyt czasowy (powyżej 2 miesięcy)

●

zameldowanie na pobyt stały

KADRY
●

dokumentacja archiwalna urzędu gminy oraz zlikwidowanej w 1991 r. spółdzielni kółek rolniczych w brójcach

KONCESJE ALKOHOLOWE
●

jednorazowe zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych

●

zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia w miejscu i poza miejscem sprzedaży

NIERUCHOMOŚCI
●

dzierżawa i najem nieruchomości stanowiących własność gminy

●

nadawanie numeracji porządkowej, nazewnictwo ulic

●

podział nieruchomości

●

prawo pierwokupu

●

rozgraniczenia nieruchomości

●

sprzedaż lokali mieszkalnych

●

ustalanie opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego

●

użyczenie nieruchomości gminnych

●

zbywanie nieruchomości w drodze przetargów

●

zbywanie nieruchomości w drodze bezprzetargowej

●

zbywanie nieruchomości w drodze rokowań

PODATKI LOKALNE
●

podatek leśny od osób fizycznych

●

podatek leśny od osób prawnych

●

podatek od nieruchomości od osób fizycznych

●

podatek od nieruchomości od osób prawnych

●

podatek od środków transportu

●

podatek rolny od osób fizycznych

●

podatek rolny od osób prawnych

POMOC SPOŁECZNA
●

świadczenia rodzinne

●

fundusz alimentacyjny

●

zasiłki z pomocy społecznej
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SPRAWY RÓŻNE
●

sprawy do rady gminy

●

sprawy dot. lokalnego transportu zbiorowego

●

sprawy wyborcze

URZĄD STANU CYWILNEGO
●

Dokonanie zmiany imienia dziecka

●

Nadanie dziecku nazwiska męża matki

●

Nadanie medali za długoletnie pożycie małżeńskie

●

Powrót po rozwodzie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa

●

Rejestracja urodzenia dziecka - sporządzanie aktów urodzenia, wydawanie odpisów

●

Rejestracja zgonu - sporządzenie aktu zgonu, wydanie odpisów z aktu

●

Skrócenie terminu oczekiwania na zawarcie związku małżeńskiego

●

Sprostowanie oczywistego błędu pisarskiego w akcie stanu cywilnego

●

Ustalenie i odtworzenie aktu stanu cywilnego

●

Uznanie dziecka

●

Wniosek o uzupełnienie treści aktu stanu cywilnego

●

Wniosek o wpisanie do polskich ksiąg aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą

●

Wydawanie dokumentów z ksiąg stanu cywilnego i potwierdzanie danych osobowych

●

Zaświadczenia o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą

●

Zawarcie związku małżeńskiego (przed duchownym)

●

Zawarcie związku małżeńskiego (przed kierownikiem USC)

ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE
●

wgląd do planów

●

wydanie decyzji o warunkach

●

wydanie wypisów i wyrysów

OCHRONA ŚRODOWISKA/ZEZWOLENIA KOMUNALNE
●

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

●

zezwolenie na odbiór odpadów komunalnych i opróżnianie zbiorników bezodpływowych

●

zezwolenie na wycięcie drzew i krzewów

●

zezwolenie na zajęcie pasa drogowego

●

zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości

●

zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami
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