
REJESTRY I EWIDENCJE 

PROWADZONE 
W STAROSTWIE POWIATYOWYM W EŁKU 

 

Wszystkie informacje związane z prowadzonymi w danym wydziale rejestrami 

czy ewidencjami są udostępniane na wniosek osoby zainteresowanej składany 

(w przypadku pisemnego wniosku) w Sekretariacie Starostwa Powiatowego w Ełku 

(pok. nr 127). Mogą one być udzielane w formie pisemnej w ciągu 14 dni od momentu 

złożenia wniosku lub ustnie przez określonego pracownika. Pracownicy udzielają 

wszelkich informacji klientom z wyjątkiem tych, które naruszają ustawy o ochronie danych 

osobowych i informacji niejawnych. 

 

Zasady wydawania zaświadczeń, odpisów, wypisów i wyciągów: 

Udostępnianie danych następuje na wniosek strony w formie wydawanych przez 

Starostwo zaświadczeń, odpisów, wypisów i wyciągów, gdy chodzi o potwierdzenie 

faktów albo stanu prawnego, wynikających z prowadzonych przez organ ewidencji 

i rejestrów. Od wydawanych zaświadczeń, odpisów, wypisów itp. - pobiera się stosowne 

opłaty skarbowe wynikające z przepisów ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie 

skarbowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 783 z późn. zm. ). 

 

 

WYDZIAŁ KOMUNIKACJI 
 

Wykaz prowadzonych rejestrów i ewidencji: 

1. Ewidencja zarejestrowanych pojazdów. 

2. Ewidencja kierowców. 

3. Ewidencja osób bez uprawnień do kierowania pojazdami 

4. Rejestr przedsiębiorców prowadzących Ośrodek Szkolenia Kierowców. 

5. Rejestr instruktorów nauki jazdy. 

6. Rejestr przedsiębiorców prowadzących Stację Kontroli Pojazdów. 

7. Rejestr wydanych imiennych uprawnień diagnostów. 

8. Rejestr wniosków i wydanych zaświadczeń na przewozy drogowe na potrzeby 

własne. 

9. Rejestr wniosków i wydanych licencji na wykonywanie krajowego drogowego 

transportu osób i rzeczy. 

10. Rejestr zezwoleń na wykonywanie komunikacji regularnej na terenie powiatu. 

 

WYDZIAŁ ROLNICTWA 
I OCHRONY ŚRODOWISKA 

 
Wykaz prowadzonych rejestrów i ewidencji: 

1. Rejestr koncesji na wydobywania kopalin pospolitych. 

2. Rejestr pozwoleń na wytwarzanie odpadów. 

3. Rejestr zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie zbierania, przetwarzania i 

transportu odpadów. 

4. Rejestr posiadaczy odpadów zwolnionych z obowiązku uzyskania zezwoleń na 

prowadzenie działalności w zakresie zbierania, transportu, odzysku lub 



unieszkodliwiania odpadów. 

5. Rejestr zwierząt (ssaków, ptaków, gadów i płazów) podlegających ograniczeniom na 

podstawie przepisów Konwencji Waszyngtońskiej CITES przetrzymywanych 

i hodowanych na terenie powiatu. 

6. Rejestr poświadczeń legalności drewna. 

7. Rejestr wydanych pozwoleń wodnoprawnych: 

-   na pobór wody głębinowej, 

-   gospodarka ściekowa, 

-   na wykonanie pomostu, 

-   na wykonanie obiektu gospodarki wodnej. 

8. Rejestr wniosków i umów dofinansowania z Powiatowego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej. 

9. Rejestr decyzji i pozwoleń na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza. 

10. Rejestr sprzętu pływającego służącego do amatorskiego połowu ryb. 

11. Rejestr kart wędkarskich. 

 

 

WYDZIAŁ BUDOWNICTWA 
 

Wykaz prowadzonych rejestrów i ewidencji: 

1. Rejestry wniosków oraz decyzji o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę. 
2. Rejestr wydanych dzienników budowy. 

 
 
 
WYDZIAŁ EDUKACJI I KULTURY 

 

Wykaz prowadzonych rejestrów i ewidencji: 

1. Ewidencja szkół i placówek publicznych i niepublicznych: 

-   decyzje o założeniu szkoły i placówki, 

-   decyzje o likwidacji szkoły i placówki. 

2. Rejestr decyzji nadania szkołom niepublicznym uprawnień szkół publicznych. 

3. Rejestr wniosków i decyzji w sprawie nadania stopnia awansu zawodowego 

nauczyciela mianowanego. 

4. Rejestr skierowań do kształcenia z uwzględnieniem rodzaju niepełnosprawności. 

 
 
 
 

WYDZIAŁ GEODEZJI I GOSPODARKI 
NIERUCHOMOŚCIAMI 

 

Wykaz prowadzonych rejestrów i ewidencji: 

 

1. Ewidencja gruntów i budynków. 

2. Ewidencja robót geodezyjnych i kartograficznych oraz ewidencja uzgadnianych 

projektów sieci uzbrojenia podziemnego. 

3. Rejestr wniosków o udostępnienie materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i 

kartograficznego. 



4. Ewidencja użytkowników wieczystych, zarządców, dzierżawców, najemców. 

5. Ewidencja zaświadczeń potwierdzających posiadanie gospodarstwa rolnego. 

6. Rejestr cen i wartości nieruchomości. 

7. Dziennik korespondencji.    

 

 

WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY 

Wykaz prowadzonych rejestrów i ewidencji: 

1. Rejestr petycji, skarg i wniosków. 

2. Rejestr Zarządzeń Starosty. 

3. Rejestr Uchwał Zarządu Powiatu Ełckiego. 

4. Rejestr Uchwał Rady Powiatu Ełckiego. 

5. Rejestr wniosków Komisji Rewizyjnej. 

6. Rejestr wniosków Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki. 

7. Rejestr wniosków Komisji Budżetowej i Rozwoju Gospodarczego. 

8. Rejestr wniosków Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Porządku Publicznego. 

9. Rejestr wniosków Komisji Rodziny, Zdrowia i Pomocy Społecznej. 

10. Rejestr interpelacji i wniosków radnych. 

11. Ewidencja rzeczy znalezionych. 

12. Rejestr wydanych delegacji służbowych. 

13.   Dziennik korespondencji. 

 

 

ZESPÓŁ ds. ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH 

Wykaz prowadzonych rejestrów i ewidencji: 

1. Rejestr stowarzyszeń zarejestrowanych w Krajowym Rejestrze Sądowym. 

2. Ewidencja uczniowskich klubów sportowych i stowarzyszeń kultury fizycznej nie 

prowadzących działalności gospodarczej. 

3. Ewidencja stowarzyszeń zwykłych. 

 


