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WYKAZ GRUP SPRAW
KOM_
ORG_
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klasyfik_ Hasło klasyfikacyjne Kateg_

archiw_

BOO-1 5010.1 decyzje dotyczące rejestru wyborców BE5
BOO-1 5010.2 odwołania od decyzji dotyczących rejestru wyborców BE5
BOO-1 5010.3 informacje, zawiadomienia w sprawach  rejestru wyborców BE5
BOO-1 5010.4 zaświadczenia wydawane z rejestru wyborców BE5
BOO-1 5011.1 dopisanie wyborcy do spisu wyborców B5
BOO-1 5011.2 skreślenie wyborcy ze spisu wyborców B5
BOO-1 5011.3 wydanie zaświadczenia ze spisu wyborców B5
BOO-1 5011.4 sporządzanie aktów pełnomocnictwa B5
BOO-1 5310.1 zgromadzenia publiczne BE5
BOO-1 5310.2 decyzje dotyczące imprez masowych BE5
BOO-1 5310.3 odwołania od decyzji BE5
BOO-1 5311.1 decyzje dotyczące zbiórek publicznych BE5
BOO-1 5311.2 odwołania od decyzji BE5
BOO-1 5311.3 korespondencja dotycząca zbiórek publicznych BE5
BOO-1 5340.1 zrzeczenia się obywatelstwa polskiego BE10
BOO-1 5340.2 nadanie obywatelstwa  polskiego BE10
BOO-1 5340.3 korespondencja dotycząca obywatelstwa BE10

BOO-1 5341.1 rejestry, książki, wykazy, skorowidze meldunkowe, karty
meldunkowe mieszkańców BE50

BOO-1 5342.1 zawiadomienie o nowym miejscu pobytu stałego wysyłane do organu
gminy właściwego ze względu na poprzednie miejsce pobytu, B5

BOO-1 5342.2 dane osobowe wysyłane do organu nowego miejsca pobytu stałego, B5
BOO-1 5342.3 informacje o pobycie czasowym, B5
BOO-1 5342.4 przekazywanie danych z gminnego zbioru meldunkowego wojewodzie B5
BOO-1 5342.5 zgłoszenia: meldunkowe, dotyczące zameldowania i wymeldowania B5
BOO-1 5342.6 informacje przekazywane WKU B5
BOO-1 5342.7 wykazy osób zmarłych do urzędu skarbowego B5
BOO-1 5342.8 wykazy dzieci do szkół B5
BOO-1 5343.1 decyzje dotyczące zameldowań B10
BOO-1 5343.2 decyzje dotyczące wymeldowań B10
BOO-1 5343.3 decyzje dotyczące ustalania charakteru pobytu B10
BOO-1 5343.4 odwołania od decyzji meldunkowych B10
BOO-1 5343.5 przesłuchania w sprawach meldunkowych na prośbę innego urzędu B10
BOO-1 5343.6 nadzór nad wykonywaniem obowiązku meldunkowego B10
BOO-1 5343.7 informacje przekazywane innym organom i urzędom B10
BOO-1 5344.1 wezwanie po kopertę osobową B10
BOO-1 5344.2 wysłanie koperty osobowej B10
BOO-1 5344.3 zawiadomienie o unieważnieniu dowodu osobistego B10
BOO-1 5344.4 dokumentacja dotycząca dowodów za pośrednictwem B10
BOO-1 5344.5 korespondencja dotycząca dowodów osobistych B10
BOO-1 5344.6 decyzje w sprawach dowodów osobistych B10
BOO-1 5344.7 odwołania od decyzji w sprawach dowodów osobistych B10
BOO-1 5344.8 dokumentacja wydawanych dowodów osobistych B10
BOO-1 5345.1 udostępnianie danych z ewidencji ludności B5
BOO-1 5345.2 wydawanie zaświadczeń z ewidencji ludności B5

BOO-1 5345.3 udostępnianie danych z ewidencji wydanych i unieważnionych
dowodów osobistych B5

BOO-1 5345.4 wydawanie zaświadczeń z ewidencji wydanych i unieważnionych
dowodów osobistych B5

BOO-1 5345.5 pisma o przekazaniu wniosku o udostępnienie danych z ewidencji
ludności do organu właściwego B5
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BOO-1 5345.6
pisma o przekazaniu wniosku o udostępnienie danych z
ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych do
organu właściwego

B5

BOO-1 5345.7 wydawanie odpisów, uwierzytelnionych kopii z ewidencji
ludności B5

BOO-1 5345.8 wydawanie odpisów, uwierzytelnionych kopii z dowodów osobistych B5

BOO-1 5345.9 decyzje odmawiające udostępnienia danych osobowych
z ewidencji ludności B5

BOO-1 5345.10 odwołania od decyzji w sprawach odmowy udzielenia danych
osobowych z ewidencji ludności B5

BOO-1 5345.11 decyzje odmawiające udostępnienia danych osobowych
z ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych B5

BOO-1 5345.12
odwołania od decyzji w sprawach odmowy udostępnienia
danych osobowych z ewidencji wydanych i unieważnionych
dowodów osobistych

B5

BSM 5521.1 wnioski do sądu o ukaranie A
BSM 5521.2 postępowanie mandatowe A
BSM 5521.3 postępowanie w sprawach o wykroczenia A
BSM 5521.4 dokumentacja planowania i przebiegu służby A
BSM 5521.5 pozostałe sprawy A
USC 5351.1 Rejestracja urodzeń, księgi, akty, skorowidze i akta zbiorowe A
USC 5351.2 Przysposobienia A
USC 5351.3 Oświadczenia o uznaniu dziecka A
USC 5351.4 Zaprzeczenie ojcostwa A
USC 5351.5 Ustalenie ojcostwa A

USC 5351.6 Wzmianki w akcie urodzenia o tym,że rodzice zawarli zwiazek
małżeński A

USC 5351.7 Oświadczenia o zmianie imienia/imion/ dziecka wpisanego do
aktu w chwili urodzenia A

USC 5351.8 Oświadczenia o nadaniu dziecku nazwiska męża matki A

USC 5351.9 Oświadczenia złożone w trybie art. 88 § 3 k.r.o. o zmianie
nazwiska dziecka A

USC 5351.10 Rejestracja małżeństw, księgi, akty, skorowidze i akta zbiorowe A
USC 5351.11 Rozwody – orzeczenia sądowe A
USC 5351.12 Separacja – orzeczenia sądowe A

USC 5351.13 Oświadczenie małżonka rozwiedzionego o powrocie do
poprzedniego nazwiska A

USC 5351.14 Zaświadczenia będące podstawą sporządzenia aktu małżeństwa
art.1 § 2 i 3 A

USC 5351.15 Rejestracja zgonów,księgi,akty,skorowidze i akta zbiorowe A
USC 5352.1 Sprostowanie aktu stanu cywilnego B5
USC 5352.2 Ustalenie treści aktu stanu cywilnego B5
USC 5352.3 Odtworzenie aktu stanu cywilnego B5
USC 5352.4 Uzupełnienie aktu stanu cywilnego B5
USC 5363.1 Zawiadomienia do dowodów osobistych o zgonie B5
USC 5363.2 Zawiadomienie do dowodów osobistych o małżeństwie B5
USC 5363.3 Zawiadomienie o małżeństwie do aktu urodzenia (przypisek) B5
USC 5363.4 Zawiadomienie o rozwodzie do aktu małżeństwa (przypisek) B5
USC 5363.5 Zawiadomienie o zgonie do aktu urodzenia i małżeństwa (przypisek) B5


