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LISTA REJESTRÓW I
EWIDENCJI
Dane zgromadzone w prowadzonych w Urzędzie Miejskim w Białymstoku w rejestrach publicznych udostępnia się
podmiotom publicznym oraz podmiotom niepublicznym realizującym zadania publiczne na podstawie odrębnych
przepisów bądź na skutek powierzenia lub zlecenia ich realizacji przez podmiot publiczny - wyłącznie do realizacji tychże
zadań publicznych.
Dane udostępnia się na wniosek spełniający wymagania określone w
§ 2 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 września 2005 r. 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 jeżeli przepisy te nie określają terminu – dane udostępnia się nie później niż w ciągu 14 dni od
dnia doręczenia wniosku o ich udostępnienie. Dane udostępnia się w formie papierowej lub na nośnikach
elektronicznych.
Podmiot, któremu udostępniono dane, jest zobowiązany do ich zabezpieczenia przed dostępem osób nieupoważnionych
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 ww.
zakresie.



Wniosek o udostępnienie danych zgromadzonych w rejestrze publicznym (PDF, 20,69 KB)



Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
Rejestr ewidencji gruntów i budynków
Ewidencja planów zagospodarowania przestrzennego
Ewidencja obiektów świadczących usługi hotelarskie nie będących obiektami hotelarskimi
Archiwum Urzędu Stanu Cywilnego
Wykaz poradni specjalistycznych i przychodni rejonowych znajdujących się w strukturze zlikwidowanego
samodzielnego Miejskiego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Białymstoku
Wykaz zlikwidowanych przedsiębiorstw oraz jednostek organizacyjnych Miasta Białegostoku, których organem
założycielskim był Prezydent Miasta Białegostoku
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
Wykaz dziennych opiekunów
Rejestr przedsiębiorców prowadzących stację kontroli pojazdów
Rejestr przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców
Rejestry pojazdów
Archiwum akt pojazdów
Ewidencja instruktorów nauki jazdy
Ewidencja kierowców i osób bez uprawnień
Archiwum akt kierowców
Rejestr mieszkańców
Rejestr wyborców
Rejestr dowodów osobistych
Rejestr osób objętych rejestracją
Wykaz osób o nieuregulowanym stosunku do powszechnego obowiązku obrony
Wykaz osób podlegających wezwaniu do kwalifikacji wojskowej
Rejestr wydanych decyzji administracyjnych w sprawach świadczeń rzeczowych
Rejestr wydanych decyzji administracyjnych w sprawach świadczeń osobistych
Rejestr tymczasowych obiektów budowlanych (handlowych) umieszczonych w pasach drogowych ulic
Białegostoku
Wykaz nazw ulic i placów Miasta Białegostoku
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
Rejestr instytucji kultury
Wykaz placówek wsparcia dziennego
Centralny Rejestr Umów i Zobowiązań
Zgromadzenia publiczne
Rejestr wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
Archiwum przedsiębiorców, którzy zakończyli działalność gospodarczą przed dniem 01.01.2012 r.
Ewidencja uczniowskich klubów sportowych
Ewidencja klubów sportowych prowadzonych w formie stowarzyszeń, których statuty nie przewidują prowadzenia
działalności gospodarczej
Ewidencja stowarzyszeń zwykłych
Rejestr wydanych pozwoleń na budowę
Informacja dotycząca zgłoszeń budowy
Rejestr podmiotów gospodarczych zwolnionych z obowiązku uzyskania zezwolenia na zbieranie, transport i
przetwarzanie odpadów
Rejestr zwierząt gatunków wymienionych w załącznikach A i B rozporządzenia Rady (WE) nr 338/97 z dnia 9
grudnia 1996 r. w sprawie ochrony gatunków dzikiej fauny i flory w drodze regulacji handlu nimi, zaliczonych do
płazów, gadów, ptaków lub ssaków
Rejestr wydanych kart wędkarskich i kart łowiectwa podwodnego
Rejestr sprzętu pływającego służącego do amatorskiego połowu ryb
Gminna ewidencja zabytków
Ewidencja stałych i czasowych projektów zmian organizacji ruchu drogowego
Rejestr wydanych zezwoleń na przejazdy pojazdów nienormatywnych
Ewidencja dróg publicznych
Ewidencja mostów
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