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Lp

. 

Nazwa zbioru 

data zgłoszenia 

Podstawa prawna 

upoważniająca do 

prowadzenia zbioru 

Powierzenie 

przetwarzania 

danych 

osobowych 

(oznaczenie 

i adres siedziby 

podmiotu) 

Cel 

przetwarzania 

danych 

Opis kategorii osób, 

których dane dotyczą 

Zakres przetwarzanych 

danych 

Sposób 

zbierania 

danych 

Sposób 

udostępnia

nia danych 

Odbiorcy lub 

kategorie 

odbiorców, którym 

dane mogą być 

przekazywane 

Informa

cja 

dotycząc

a 

ewentual

nego 

przekazy

wania 

danych 

do 

państwa 

trzeciego 

UWAG

I 

1 

Gospodarka 

odpadami 

komunalnymi 

 

30.07.2015r. 

Ustawa z dnia 

13.09.1996r. o 

utrzymaniu czystości       

i porządku w gminach 

(Dz.U. z 2013r., poz. 

1399 z póź. zm.)  

Przedsiębiorstw

o Gospodarki 

Komunalnej 

09-100 Płońsk 

ul. Mickiewicza 

4 

Dopełnienie 

obowiązków 

określonych w 

przepisach 

prawa 

Osoby fizyczne 

Nazwiska i imiona, 

adres zamieszkania lub 

pobytu, numer ewidencyjny 

PESEL, numer telefonu, 

adres        e-mail 

Od osób 

których 

dotyczą 

---- ---- ---- 

 

2 

Oświadczenia o 

stanie 

majątkowym 

radnych 

 

30.07.2015r. 

Art. 24 h ustawy            

o samorządzie 

gminnym (Dz. U z 

2013r., poz. 594 z 

póź. zm.) 

---- 

Dopełnienie 

obowiązków 

określonych w 

przepisach 

prawa 

Radni Rady Gminy 

Nowe Miasto i ich 

współmałżonkowie 

Nazwiska i imiona, data 

urodzenia, miejsce 

urodzenia, adres 

zamieszkania lub pobytu, 

miejsce pracy, zawód, dane 

majątkowe, wysokość 

dochodu 

Od osób 

których 

dotyczą 

Podmioto

m innym 

niż 

upoważni

one na 

podstawie 

przepisów 

prawa 

Urząd Skarbowy ---- 

 

3 

Awans 

zawodowy 

nauczycieli 

 

30.07.2015r. 

Ustawa z dnia 

26.01.1982r., - Karta 

Nauczyciela (Dz. U.       

z 2014r., poz. 191 z 

póź. zm) 

---- 

Dopełnienie 

obowiązków 

określonych 

przepisami 

prawa 

Nauczyciele szkół i 

placówek 

oświatowych dla 

których organem 

prowadzącym jest 

Gmina Nowe Miasto 

ubiegających się o 

uzyskanie wyższego 

stopnia awansu 

zawodowego 

Nazwiska i imiona, imiona 

rodziców, data urodzenia, 

miejsce urodzenia, adres 

zamieszkania lub pobytu, 

miejsce pracy, zawód, 

wykształcenie, numer 

telefonu 

Od osób 

których 

dotyczą 

---- ---- ---- 
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4 

Obowiązek 

szkolny               

i obowiązek 

nauki 

 

30.07.2015r. 

Ustawa z dnia 

07.09.1991r.,                 

o systemie oświaty 

(Dz. U. z 2004r., Nr 

256, poz. 2572 z póź. 

zm.) 

---- 

Dopełnienie 

obowiązków 

określonych 

przepisami 

prawa 

Uczniowie 

podlegający 

obowiązkowi 

szkolnemu i 

obowiązkowi nauki 

Nazwiska i imiona, imiona 

rodziców, data urodzenia, 

miejsce urodzenia, adres 

zamieszkania lub pobytu, 

numer ewidencyjny PESEL, 

Informacje dotyczące 

spełniania obowiązku 

szkolnego i nauki lub 

zaniechania spełniania tego 

obowiązku. Informacje o 

formie spełniania 

obowiązku nauki oraz 

miejsce nauki. Nazwiska 

rodziców i miejsce ich 

zamieszkania 

Od osób 

których 

dotyczą, z 

innych źródeł 

niż osoba, 

której dane 

dotyczą,  

---- ---- ---- 

 

5 

Dofinansowanie 

pracodawcom 

kosztów 

kształcenia 

młodocianych 

pracownikom 

 

30.07.2015r. 

Ustawa z dnia 

07.09.1991r.,                  

o systemie oświaty 

(Dz. U. z 2004r., Nr 

256, poz. 2572 z póź. 

zm.) 

---- 

Dopełnienie 

obowiązków 

określonych 

przepisami 

prawa 

Pracodawcy i 

pracownicy 

młodociani 

Nazwiska i imiona, imiona 

rodziców, data urodzenia, 

miejsce urodzenia, adres 

zamieszkania lub pobytu, 

numer ewidencyjny PESEL, 

numer NIP, miejsce pracy, 

zawód, wykształcenie, 

numer telefonu, nr rachunku 

bankowego 

Od osób 

których 

dotyczą, z 

innych źródeł 

niż osoba, 

której dane 

dotyczą, 

---- ---- ---- 

 

6 

Działalność 

gospodarcza 

 

30.07.2015r. 

Ustawa z dnia 

02.07.2004r.,                  

o swobodzie 

działalności 

gospodarczej (Dz. U. 

z 2013r. poz. 672 z 

póź. zm.) 

---- 

Dopełnienie 

obowiązków 

określonych 

przepisami 

prawa 

Osoby rejestrujące, 

zawieszające, 

zmieniające i 

wykreślające 

działalność 

gospodarczą oraz ich 

pełnomocnicy 

Nazwiska i imiona, imiona 

rodziców, data urodzenia, 

miejsce urodzenia, adres 

zamieszkania lub pobytu, 

numer ewidencyjny PESEL, 

NIP, seria i numer dowodu 

osobistego, numer telefonu, 

miejsce wykonywania 

działalności gospodarczej, 

obywatelstwo, nazwisko 

rodowe, e-mail, numer fax, 

regon 

Od osób 

których 

dotyczą i z 

innych źródeł 

niż osoba, 

której dane 

dotyczą 

---- ---- ---- 

 

7 

Zezwolenia na 

sprzedaż 

napojów 

alkoholowych 

 

30.07.2015r. 

Ustawa z dnia 

26.10.1982r.,                  

o wychowaniu w 

trzeźwości                      

i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi (Dz. 

U. z 2012r., poz. 

1356) 

---- 

Dopełnienie 

obowiązków 

określonych 

przepisami 

prawa 

Przedsiębiorcy 

ubiegający się o 

zezwolenia na 

sprzedaż napojów 

alkoholowych 

Nazwiska i imiona, adres 

zamieszkania lub pobytu, 

NIP, adres punktu 

sprzedaży, adres punktu 

składowania napojów 

alkoholowych (magazynu 

dystrybucyjnego) 

Od osób 

których 

dotyczą 

---- ---- ---- 
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8 

Ewidencja 

obiektów 

turystycznych 

 

30.07.2015r. 

Ustawa z dnia 

29.08.1997r.,                 

o usługach 

turystycznych (Dz. U. 

z 2014r., poz. 196) 

oraz rozporządzenie 

Ministra Gospodarki i 

Pracy         z dnia 

19.08.2004r.,      w 

sprawie obiektów 

hotelarskich w 

których świadczone 

są usługi hotelarskie 

(Dz.U. z 2006r., Nr. 

22, poz. 169) 

---- 

Dopełnienie 

obowiązków 

określonych 

przepisami 

prawa 

Osoby świadczące 

usługi hotelarskie w 

innych obiektach niż 

obiekty hotelarskie 

Nazwiska i imiona, adres 

zamieszkania lub pobytu, 

numer telefonu, numer fax, 

e-mail, adres obiektu 

Od osób 

których 

dotyczą 

--- --- --- 

 

9 

Rejestr skarg 

 i wniosków 

 

30.07.2015r. 

Ustawa z dnia 

14.06.1960r., Kodeks 

postępowania 

administracyjnego 

(Dz. U. z 2013r., poz. 

267     z póź. zm.) 

---- 

Dopełnienie 

obowiązków 

określonych 

przepisami 

prawa 

Osoby fizyczne 

Nazwiska i imiona, adres 

zamieszkania lub pobytu, 

adres e-mail 

Od osób 

których 

dotyczą oraz z 

innych źródeł 

niż osoba, 

której dane 

dotyczą 

---- ---- ---- 

 

10 

Rejestr 

korespondencji 

w Urzędzie 

Gminy  

 

30.07.2015r. 

Ustawa z dnia 

08.03.1990r.,  

o samorządzie 

gminnym (Dz. U.           

z 2013r., poz. 594 z 

póź. zm.) 

---- 

Dopełnienie 

obowiązków 

określonych 

przepisami 

prawa 

Osoby fizyczne 
Nazwiska i imiona, adres 

zamieszkania lub pobytu 

Od osób 

których 

dotyczą oraz z 

innych źródeł 

niż osoba, 

której dane 

dotyczą 

---- --- ---- 

 

11 

Rejestr 

świadczeń 

rzeczowych  

i osobistych na 

rzecz obrony 

 

30.07.2015r. 

Ustawa z dnia 21 

listopada 1967 r.            

o powszechnym 

obowiązku obrony 

Rzeczypospolitej 

Polskiej (Dz. U. z 

2012 r. poz. 461); 

Rozporządzenie Rady 

Ministrów z dnia 3 

sierpnia 2004 r. w 

sprawie świadczeń 

rzeczowych na rzecz 

---- 

Dopełnienie 

obowiązków 

określonych 

przepisami 

prawa 

Osoby fizyczne 

zobligowane do 

wykonywania 

świadczeń 

rzeczowych na rzecz 

obrony 

Nazwiska i imiona, data 

urodzenia, adres 

zamieszkania lub pobytu, 

numer ewidencyjny PESEL, 

miejsce pracy, seria i numer 

dowodu osobistego 

Od osób 

których 

dotyczą 

---- ---- ---- 
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obrony w czasie 

pokoju (Dz. U. Nr 

181, poz.1872 z 

późn.zm.); 

Rozporządzenie Rady 

Ministrów z dnia 5 

października 2004 r.     

w sprawie świadczeń 

osobistych na rzecz 

obrony w czasie 

pokoju (Dz. U. z 

2004, Nr 229, poz. 

2307 z późn.zm.) 

12 

Rejestr kobiet 

urodzonych w 

danym roku, 

objętych 

rejestracją na 

potrzeby 

kwalifikacji 

wojskowej 

 

30.07.2015r.  

Ustawa z dnia 21 

listopada 1967 r.             

o powszechnym 

obowiązku obrony 

Rzeczypospolitej 

Polskiej (Dz. U. z 

2012 r. poz. 461); 

Rozporządzenie 

Ministra Spraw 

Wewnętrznych i 

Administracji z dnia 

17 listopada 2009 r. 

(Dz.U. Nr 202, 

poz.1565)         w 

sprawie rejestracji 

osób na potrzeby 

kwalifikacji 

wojskowej 

 

---- 

Dopełnienie 

obowiązków 

określonych 

przepisami 

prawa 

Osoby fizyczne 

zobligowane do 

stawiennictwa do 

kwalifikacji 

wojskowej 

Nazwiska i imiona, imiona 

rodziców, data urodzenia, 

miejsce urodzenia, adres 

zamieszkania lub pobytu, 

numer ewidencyjny PESEL, 

nazwisko rodowe, nazwiska 

rodowe rodziców, adres i 

data zameldowania na adres 

stały lub pobyt czasowy, 

nazwa, seria i numer 

wojskowego dokumentu 

osobistego 

Z innych 

źródeł niż 

osoba, której 

dane dotyczą 

---- 

Wojskowa 

Komenda 

Uzupełnień w 

Ciechanowie, 06-

400 Ciechanów, 

ul. Orylska 6 

---- 

 

13 

Rejestr 

mężczyzn 

urodzonych w 

danym roku, 

objętych 

rejestracją na 

potrzeby 

kwalifikacji 

wojskowej 

 

30.07.2015r. 

 

Ustawa z dnia 21 

listopada 1967 r.             

o powszechnym 

obowiązku obrony 

Rzeczypospolitej 

Polskiej (Dz. U. z 

2012 r. poz. 461); 

Rozporządzenie 

Ministra Spraw 

Wewnętrznych i 

Administracji z dnia 

17 listopada 2009 r. 

---- 

Dopełnienie 

obowiązków 

określonych 

przepisami 

prawa 

Osoby fizyczne 

zobligowane do 

stawiennictwa do 

kwalifikacji 

wojskowej 

Nazwiska i imiona, imiona 

rodziców, data urodzenia, 

miejsce urodzenia, adres 

zamieszkania lub pobytu, 

numer ewidencyjny PESEL, 

nazwisko rodowe, nazwiska 

rodowe rodziców, adres i 

data zameldowania na adres 

stały lub pobyt czasowy, 

nazwa, seria i numer 

wojskowego dokumentu 

osobistego 

Z innych 

źródeł niż 

osoba, której 

dane dotyczą 

---- 

Wojskowa 

Komenda 

Uzupełnień w 

Ciechanowie, 06-

400 Ciechanów, 

ul. Orylska 6 

---- 
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(Dz.U. Nr 202, 

poz.1565) w sprawie 

rejestracji osób na 

potrzeby kwalifikacji 

wojskowej 

14 

Lista 

stawiennictwa 

osób do 

kwalifikacji 

wojskowej 

 

30.07.2015r. 

Ustawa z dnia 21 

listopada 1967 r. 

 o powszechnym 

obowiązku obrony 

Rzeczypospolitej 

Polskiej (Dz. U. z 

2012 r. poz. 461) 

---- 

Dopełnienie 

obowiązków 

określonych 

przepisami 

prawa 

Osoby fizyczne 

zobligowane do 

stawiennictwa do 

kwalifikacji 

wojskowej 

Nazwiska i imiona, data 

urodzenia, miejsce 

urodzenia, adres 

zamieszkania lub pobytu, 

numer ewidencyjny PESEL, 

seria i numer dowodu 

osobistego, nazwisko 

rodowe 

Z innych 

źródeł niż 

osoba, której 

dane dotyczą 

---- 

Powiatowa 

Komisja 

Lekarska,  09-100 

Płońsk, ul. 

Związku Walki 

Młodych 10A 

---- 

 

15 

Wykaz osób o 

nieuregulowany

m stosunku do 

powszechnego 

obowiązku 

obrony 

 

30.07.2015r. 

Ustawa z dnia 21 

listopada 1967 r.  

o powszechnym 

obowiązku obrony 

Rzeczypospolitej 

Polskiej (Dz. U. z 

2012 r. poz. 461) 

---- 

Dopełnienie 

obowiązków 

określonych 

przepisami 

prawa 

Osoby fizyczne o 

nieuregulowanym 

stosunku do 

powszechnego 

obowiązku obrony, 

zobligowane do 

stawiennictwa do 

kwalifikacji 

wojskowej 

Nazwiska i imiona, data 

urodzenia, miejsce 

urodzenia, adres 

zamieszkania lub pobytu, 

numer ewidencyjny PESEL, 

seria i numer dowodu 

osobistego, nazwisko 

rodowe 

Z innych 

źródeł niż 

osoba, której 

dane dotyczą 

---- 

Powiatowa 

Komisja 

Lekarska,  09-100 

Płońsk, ul. 

Związku Walki 

Młodych 10A 

---- 

 

16 

Rejestr 

mandatów 

karnych 

 

30.07.2015r. 

Ustawa z dnia 29 

sierpnia 1997r.,  

o strażach gminnych 

(Dz. U. z 2013r. poz 

1383) 

---- 

Dopełnienie 

obowiązków 

określonych 

przepisami 

prawa 

Osoby fizyczne 

ukarane mandatem 

karnym kredytowym 

Nazwiska i imiona, adres 

zamieszkania lub pobytu 

Od osób 

których 

dotyczą 

---- ---- ---- 
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17 

Podatki i opłaty 

lokalne 

 

30.07.2015. 

Ustawa z dnia 29 

sierpnia 1997 r. 

Ordynacja podatkowa 

(Dz.U.2015.613 z 

późn. zm.); ustawa z 

dnia 12 stycznia 1991 

r.  

o podatkach i opłatach 

lokalnych 

(Dz.U.2014.849 z 

późn. zm.); ustawa z 

dnia 15 listopada 

1984 r.  

o podatku rolnym 

(Dz.U.2013.1381 

 z późn. zm.); ustawa  

z dnia 30 października 

2002 r. o podatku 

leśnym 

(Dz.U.2013.465 z 

późn. zm.); ustawa z 

dnia 17 czerwca 1966 

r. o postępowaniu 

egzekucyjnym  

w administracji 

(Dz.U.2014.1619) 

---- 

Dopełnienie 

obowiązków 

określonych w 

przepisach 

prawa 

Osoby na których 

ciąży obowiązek 

podatkowy 

Nazwiska i imiona, imiona 

rodziców, data urodzenia, 

adres zamieszkania lub 

pobytu, numer ewidencyjny 

PESEL, NIP, numer 

telefonu 

Od osób 

których 

dotyczą oraz z 

innych źródeł 

niż osoba, 

której dane 

dotyczą 

---- 

Organy 

państwowe, 

organy jednostek 

samorządu 

terytorialnego 

---- 

 

18 

Zbiór danych 

producentów 

rolnych 

ubiegających się 

o zwrot podatku 

akcyzowego 

 

30.07.2015r. 

 

ustawa z dnia 10 

marca 2006 r. o 

zwrocie podatku 

akcyzowego 

zawartego w cenie 

oleju napędowego 

wykorzystywanego do 

produkcji rolnej 

(Dz.U.2006.52.379 z 

późn. zm.) 

 

---- 

Dopełnienie 

obowiązków 

określonych w 

przepisach 

prawa 

Producenci rolni 

ubiegający się o zwrot 

podatku akcyzowego 

zawartego w cenie 

oleju napędowego 

wykorzystywanego do 

produkcji rolnej 

Nazwiska i imiona, imiona 

rodziców, data urodzenia, 

adres zamieszkania lub 

pobytu, numer ewidencyjny 

PESEL, NIP, seria i numer 

dowodu osobistego 

Od osób 

których 

dotyczą 

---- ----  

 

19 

Rejestr 

mieszkańców – 

Gmina  

Nowe Miasto 

 

06.08.2015r. 

Ustawa z dnia 

24.09.2010r.                  

o ewidencji ludności 

(Dz. U. Nr 217 poz. 

1427 ze zm.) 

---- 

Realizacja 

zadań 

ustawowych – 

prowadzenie 

ewidencji 

ludności i 

udostępnianie 

danych 

Osoby fizyczne, które 

wykonały obowiązek 

meldunkowy na 

terenie Gmin Nowe 

Miasto 

Nazwiska i imiona, imiona 

rodziców, data urodzenia, 
miejsce urodzenia, adres 

zamieszkania lub pobytu, 

numer ewidencyjny PESEL, 
seria i numer dowodu 

osobistego, nazwisko rodowe, 

nazwiska rodowe rodziców; 
kraj urodzenia, stan cywilny, 

oznaczenie aktu urodzenia i 

Od osób 

których 

dotyczą oraz z 

innych źródeł 

niż osoba, 

której dane 

dotyczą 

---- 

Organy 

administracji 
publicznej, sądy i 

prokuratura, Policja, 

Straż Graniczna, 
Służba Więzienna, 

Służba 

Kontrwywiadu 
Wojskowego, 

Służba Wywiadu 

---- 
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urzędu stanu cywilnego, w 

którym ten akt został 

sporządzony, płeć, imię i 
nazwisko rodowe oraz numer 

PESEL małżonka, data 

zawarcia związku 
małżeńskiego, oznaczenie aktu 

małżeństwa i urzędu stanu 

cywilnego, w którym ten akt 
został sporządzony, data 

rozwiązania związku 

małżeńskiego, sygnatura akt i 
oznaczenie sądu, który 

rozwiązał małżeństwo, 

sygnatura akt i oznaczenie 
sądu, który ustalił nieistnienie 

małżeństwa, sygnatura akt i 

oznaczenie sądu, który 
unieważnił małżeństwo, data 

zgonu małżonka albo data 

znalezienia jego zwłok, 
oznaczenie jego aktu zgonu i 

urzędu stanu cywilnego, w 

którym ten akt został 
sporządzony, adres i data 

zameldowania na pobyt stały, 

kraj miejsca zamieszkania, kraj 
poprzedniego miejsca 

zamieszkania, data 

wymeldowania z miejsca 
pobytu stałego, adres i data 

zameldowania na pobyt 

czasowy oraz data upływu 

deklarowanego terminu pobytu, 

data wymeldowania z miejsca 

pobytu czasowego, data 
wyjazdu poza granice 

Rzeczypospolitej Polskiej 

trwającego dłużej niż 6 
miesięcy i wskazanie kraju 

wyjazdu, data powrotu z 

wyjazdu poza granice 
Rzeczypospolitej Polskiej 

trwającego dłużej niż 6 

miesięcy, data ważności 
ostatniego wydanego dowodu 

osobistego obywatela polskiego 

oraz oznaczenie organu 
wydającego dokument, seria, 

numer i data ważności 

ostatniego wydanego paszportu 
obywatela polskiego, seria, 

numer i data ważności 
dokumentu podróży 

cudzoziemca, a w przypadku 

cudzoziemców, o których 
mowa w art. 7 ust. 1 pkt 3 lit. a 

i b ustawy o ewidencji ludności, 

ważnego dokumentu podróży 
lub innego ważnego dokumentu 

Wojskowego, 

Służba Celna, 

Żandarmeria 
Wojskowa, Agencja 

Bezpieczeństwa 

Wewnętrznego, 
Agencja Wywiadu, 

Biuro Ochrony 

Rządu, Centralne 
Biuro 

Antykorupcyjne, 

Szef Krajowego 
Centrum Informacji 

Kryminalnych, 

organy wyborcze i 
straże gminne 

(miejskie), 

komornik sądowy – 
w zakresie 

niezbędnym do 

prowadzenia 
postępowania 

egzekucyjnego, 

organy kontroli 
skarbowej i wywiad 

skarbowy, 

państwowe i 
samorządowe 

jednostki 

organizacyjne oraz 
inne podmioty, 

Polski Czerwony 

Krzyż w zakresie 

danych osób 

poszukiwanych, 

osoby i jednostki 
organizacyjne, jeżeli 

wykażą w tym 

interes prawny, 
jednostki 

organizacyjne, w 

celach badawczych, 
statystycznych, 

badania opinii 

publicznej, jeżeli po 
wykorzystaniu dane 

te zostaną poddane 

takiej modyfikacji, 
która nie  pozwoli 

ustalić tożsamości 

osób, których dane 
dotyczą, inne osoby 

i jednostki 
organizacyjne, jeżeli 

wykażą interes 

faktyczny w 
otrzymaniu  danych, 

pod warunkiem 

uzyskania zgody 
osób, których dane 
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potwierdzającego tożsamość i 

obywatelstwo, data upływu 

deklarowanego przez 
cudzoziemca terminu pobytu, 

data zgonu albo data 

znalezienia zwłok, numer aktu 
zgonu i oznaczenie urzędu 

stanu cywilnego, w którym ten 

akt został sporządzony 

dotyczą. 

 

20 

Rejestr 

zamieszkania 

cudzoziemców  

– Gmina  

Nowe Miasto 

 

06.08.2015r. 

Ustawa z dnia 

24.09.2010r.                  

o ewidencji ludności 

(Dz. U. Nr 217 poz. 

1427 ze zm.) 

---- 

Realizacja 

zadań 

ustawowych – 

prowadzenie 

ewidencji 

ludności i 

udostępnianie 

danych 

Cudzoziemcy, którzy 

zameldowali się na 

pobyt stały lub 

czasowy na terenie 

Gminy Nowe Miasto 

oraz ich 

pełnomocnicy (o ile 

zostali ustanowieni) 

Nazwiska i imiona, imiona 
rodziców, data urodzenia, 

miejsce urodzenia, adres 

zamieszkania lub pobytu, 
numer ewidencyjny PESEL, 

kraj urodzenia, adres miejsca 

pobytu stałego, adres 
dotychczasowego miejsca 

pobytu stałego,  adres nowego 

miejsca pobytu stałego, kraj 

poprzedniego miejsca 

zamieszkania, adres miejsca 

pobytu czasowego, 
deklarowany okres pobytu 

czasowego, adres 

dotychczasowego miejsca 
pobytu czasowego, o ile go 

posiadał, datę powrotu z 

wyjazdu poza granice 
Rzeczypospolitej Polskiej, 

przewidywany okres pobytu 

poza granicami 
Rzeczypospolitej Polskiej, data 

wyjazdu poza granice 

Rzeczypospolitej Polskiej, kraj 
wyjazdu, podpis właściciela 

lokalu lub innego podmiotu 
dysponującego tytułem 

prawnym do lokalu, nazwisko i 

imię pełnomocnika, o ile został 
ustanowiony, adres 

elektroniczny służący do 

doręczeń, jeżeli osoba dokonała 
wymeldowania z miejsca 

pobytu stałego lub czasowego 

przy wykorzystaniu dokumentu 
elektronicznego. 

Od osób 

których 

dotyczą oraz z 

innych źródeł 

niż osoba, 

której dane 

dotyczą 

---- Jw. (poz. 19) ---- 

 

21 

Urząd Stanu 

Cywilnego 

 

06.08.2015r. 

Ustawa z dnia 

28.11.2014 r. Prawo 

o  aktach stanu 

cywilnego ( Dz. U. 

2014 poz. 1741 ze 

zm.) 

 

---- 

Wypełnienie 

obowiązku 

wynikające z 

ustawy z dnia 

28.11. 2014r. 

Prawo o aktach 

stanu cywilnego 

( Dz. U. 2014 

poz. 1741 ze 

Osoby fizyczne 

Nazwiska i imiona, imiona 

rodziców, data urodzenia, 

miejsce urodzenia, adres 
zamieszkania lub pobytu, 

numer ewidencyjny PESEL, 

zawód, wykształcenie, seria i 
numer dowodu osobistego, stan 

cywilny, nazwisko panieńskie, 

z poprzedniego małżeństwa, 
rodowe. Nazwisko i imię: ojca, 

matki współmałżonka, miejsce 

i godzina urodzenia, data i 

Od osób 

których 

dotyczą oraz z 

innych źródeł 

niż osoba, 

której dane 

dotyczą 

---- ---- ---- 
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zm.) 

 

numer aktu: urodzenia, 

małżeństwa, zgonu. Data i 

miejsce zawarcia małżeństwa, 
miejsce wystawienia i numer 

aktu urodzenia zony, męża, 

data, godzina, miejsce zgonu, 
odnalezienia zwłok, nazwisko, 

imię , adres osoby zgłaszającej 

zgon, nazwisko rodowe: ojca, 
matki, współmałżonka, 

adnotacje o rozwodzie, 

nazwisko po zawarciu 
małżeństwa: mężczyzny , 

kobiety, zmiana nazwiska 

dziecka, data unieważnienia 
aktu małżeństwa, urodzenia , 

zgonu, imię nadane z urzędu, 

data i numer sądu ustalającego 
ojcostwo, zaprzeczającego 

ojcostwo, przysposabiającego 

dziecko, imię i nazwisko osoby 
przysposabiającej dziecko. 

 

 

22 

Ewidencja 

zbiorników 

bezodpływowyc

h 

 

06.08.2015r. 

Ustawa z dnia 

13.09.1996r. o 

utrzymaniu czystości i 

porządku w gminach 

(Dz.U. z 2013r., poz. 

1399 z póź. zm.) 

Przedsiębiorstw

o Gospodarki 

Komunalnej w 

Płońsku,  

ul. Mickiewicza 

4, 

09-100 Płońsk 

Dopełnienie 

obowiązków 

określonych w 

przepisach 

prawa 

Osoby fizyczne 

będące właścicielami, 

współwłaścicielami, 

najemcami, 

dzierżawcami itp. 

nieruchomości, które 

złożyły deklaracje i 

dokonują opłat za 

gospodarowanie 

odpadami 

komunalnymi  

Nazwiska i imiona, adres 

zamieszkania lub pobytu, 

numer telefonu, adres e-

mail 

Od osób 

których 

dotyczą 

---- ---- ---- 

 

23 

Zbiór danych 

osób 

ubezpieczonych 

na życie w PZU 

 

18.08.2015r. 

I i II dział kodeksu 

cywilnego z dnia 

23.04.1964r. (Dz. U. z 

2014r. poz. 121 z póź. 

zm.) 

Ustawa z dnia 

22.05.2003r. o 

działalności 

ubezpieczeniowej 

(Dz. U. z 2013r. poz. 

950 z póź. zm.)  

---- 

Dopełnienie 

obowiązków 

wynikających z 

ubezpieczenia 

grupowego 

pracowników i z 

przepisów 

prawa 

Osoby fizyczne 

Nazwiska i imiona, imiona 

rodziców, data urodzenia, 
miejsce urodzenia, adres 

zamieszkania lub pobytu, 

numer ewidencyjny PESEL, 

miejsce pracy, seria i numer 

dowodu osobistego, numer 

telefonu 

Od osób 

których 

dotyczą 

---- 

Powszechny 

Zakład 

Ubezpieczeń 

--- 
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24 

Zbiór wyciągów 

bankowych 

 

18.08.2015r. 

Ustawa o 

rachunkowości z dnia 

29.09.1994r. (Dz. U. z 

2013r. poz. 330 z póź. 

zm.) 

Ustawa o finansach 

publicznych z dnia 

27.08.2009r. (Dz. U. z 

2013r. poz. 885 z póź. 

zm.)  

---- 

Dopełnienie 

obowiązków 

wynikających z 

przepisów 

prawa 

Osoby fizyczne, 

osoby prawne 
Nazwiska i imiona, adres 
zamieszkania lub pobytu 

Od osób 

których 

dotyczą 

---- ---- ---- 

 

25 

Gospodarowani

e 

nieruchomościa

mi 

 

26.08.2015r. 

Ustawa o gospodarce 

nieruchomościami z 

dnia 21.08.1997r. 

(Dz. U. z 2015r. poz. 

782 z póź. zm.); 

Ustawa o drogach 

publicznych z dnia 

21.03.1985r. (Dz. U. z 

2015. poz. 460 z 

późn. zm.) 

---- 

Wydawanie 

decyzji 

administracyjny

ch 

Osoby fizyczne i 

prawne 

Nazwiska i imiona, adres 

zamieszkania lub pobytu, 

numer telefonu 

Od osób 

których 

dotyczą oraz z 

innych źródeł 

niż osoba, 

której dane 

dotyczą 

Podmioto

m innym 

niż 

upoważni

one na 

podstawie 

przepisów 

prawa 

Starostwo 

Powiatowe w 

Płońsku 

---- 

 

26 

Nadawanie 

numerów 

porządkowych 

nieruchomości 

 

26.08.2015r. 

Ustawa z dnia 

17.05.1989r. Prawo 

geodezyjne i 

kartograficzne (Dz. U. 

z 2010r., Nr 193 poz. 

1287 z późn. zm.) 

---- 

Wydawanie 

zawiadomień o 

nadanym 

numerze 

nieruchomości 

Osoby fizyczne i 

prawne 

Nazwiska i imiona, adres 
zamieszkania lub pobytu, 

numer telefonu 

Od osób 

których 

dotyczą 

Podmioto

m innym 

niż 

upoważni

one na 

podstawie 

przepisów 

prawa 

GUS Warszawa --- 

 

27 

Szacowanie 

szkód w 

gospodarstwach 

rolnych 

 

26.08.2015r. 

Rozporządzenie Rady 

Ministrów z 

27.01.2015r w 

sprawie 

szczegółowego 

zakresu i sposobów 

realizacji niektórych 

zadań (Dz. U. z 

2015r. poz. 187 i 230) 

---- 

Sporządzanie 

protokołów strat 

z oszacowania 

szkód w 

gospodarstwach 

rolnych 

Rolnicy z terenu 

gminy 

Nazwiska i imiona, adres 

zamieszkania lub pobytu, 

numer ewidencyjny PESEL, 
numer telefonu 

Od osób 

których 

dotyczą 

---- 

Urząd 

Wojewódzki w 

Warszawie 

--- 
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28 

Zbiór 

uczestników 

świetlicy 

integracyjnej w 

Nowym Mieście 

 

27.08.2015r. 

Ustawa z dnia 

08.03.1990r. o 

samorządzie 

gminnym (Dz. U. z 

2013r. poz. 594) 

--- 

Dopełnienie 

obowiązków 

wynikających z 

przepisów 

prawa 

Dzieci uczęszczające 

do świetlicy 

integracyjnej 

Nazwiska i imiona, imiona 

rodziców, data urodzenia, adres 

zamieszkania lub pobytu, 
numer telefonu 

Od osób 

których 

dotyczą 

---- ---- ---- 

 

29 

Rejestr 

pobranego 

podatku 

dochodowego 

od osób 

fizycznych oraz 

rozliczeń z 

zakresu 

ubezpieczenia 

społecznego 

 

02.09.2015r. 

Ustawa z dnia 

13.10.1998r. o 

systemie ubezpieczeń 

społecznych 

Ustawa z dnia 

26.07.1991r. o 

podatku dochodowym 

od osób fizycznych 

---- 

Dopełnienie 

obowiązków 

wynikających z 

przepisów 

prawa 

Osoby fizyczne 

Nazwiska i imiona, imiona 

rodziców, data urodzenia, 

miejsce urodzenia, adres 

zamieszkania lub pobytu, 

numer ewidencyjny PESEL, 

NIP, miejsce pracy, zawód, 
wykształcenie, seria i numer 

dowodu osobistego, numer 

telefonu 

Od osób 

których 

dotyczą 

---- 

Zakład 

Ubezpieczeń 

Społecznych, 

Urzędy Skarbowe 

---- 

 

30 

Wydawanie 

zezwoleń na 

usuwanie drzew 

i krzewów 

 

04.09.2015r. 

Ustawa z dnia 

16.04.2004r. o 

ochronie przyrody 

(Dz. U. z 2013r. poz. 

627) 

---- 

Realizacja 

ustawy o 

ochronie 

przyrody 

Osoby fizyczne  

i prawne 

Nazwiska i imiona, adres 

zamieszkania lub pobytu, 
numer telefonu 

Od osób 

których 

dotyczą 

---- ---- ---- 

 

31 

Rejestr 

przydomowych 

oczyszczalni 

ścieków 

 

06.10.2015r. 

Ustawa z dnia 

27.04.2001r Prawo 

ochrony środowiska 

(Dz. U. z 2013r. poz. 

1232 z późn. zm.) 

---- 

Budowa 

przydomowych 

oczyszczalni 

ścieków 

Osoby fizyczne 
Nazwiska i imiona, adres 
zamieszkania lub pobytu, 

numer telefonu 

Od osób 

których 

dotyczą 

---- ---- ---- 
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32 

Gminna 

ewidencja 

zabytków 

 

06.10.2015r. 

 

 

Art. 67 ust. 1 ustawy z 

dnia 23.07.2003r. o 

ochronie zabytków i 

opiece nad zabytkami 

(Dz. U. z 2014 r. poz. 

1446 z póź. zm.) 

---- 

Ochrona w 

zachowaniu 

dziedzictwa 

kulturowego 

Osoby fizyczne i 

prawne 
Nazwiska i imiona, adres 

zamieszkania lub pobytu,  

Od osób 

których 

dotyczą z 

innych źródeł 

niż osoba, 

której dane 

dotyczą  

--- ---- ---- 

 

33 

Rejestr 

wydanych 

decyzji o 

ustaleniu 

warunków 

zabudowy 

 

06.10.2015r. 

Art. 67 ust. 1 ustawy z 

dnia 27.03.2003r. o 

planowaniu i 

zagospodarowaniu 

przestrzennym 

(Dz. U. z 2015 poz. 

199 z póź. zm.) 

---- 

Wydawanie 

decyzji o 

ustaleniu 

warunków 

zabudowy 

Osoby fizyczne i 

prawne 

Nazwiska i imiona, adres 
zamieszkania lub pobytu, 

numer telefonu 

Od osób 

których 

dotyczą 

---- ---- ---- 

 

34 

Rejestr 

wydanych 

decyzji o 

ustaleniu 

lokalizacji celu 

publicznego 

 

06.10.2015r. 

Art. 57 ust. 2 ustawy z 

dnia 27.03.2003r. o 

planowaniu i 

zagospodarowaniu 

przestrzeni 

(Dz. U. z 2015r. poz. 

199 z póź. zm.) 

---- 

Uzyskanie 

decyzji o 

ustaleniu 

lokalizacji 

inwestycji celu 

publicznego 

Osoby fizyczne i 

prawne 

Nazwiska i imiona, adres 
zamieszkania lub pobytu, 

numer telefonu 

Od osób 

których 

dotyczą 

---- ---- ---- 

 

35 

Rejestr planów 

miejscowych 

 

06.10.2015r. 

Art. 31 ust. 1 ustawy z 

dnia 27.03.2003r. o 

planowaniu i 

zagospodarowaniu 

przestrzennym 

(Dz. Z 2015r. poz. 

199 z póżn. zm.) 

---- 
Wydawanie 

wypisu i wyrysu 

Osoby fizyczne i 

prawne 
Nazwiska i imiona, adres 
zamieszkania lub pobytu 

Od osób 

których 

dotyczą 

---- ---- ---- 
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36 

Opiniowanie 

wstępnych 

projektów 

podziału 

nieruchomości 

 

06.10.2015r. 

Art. 93 ust. 5 i art. 94 

ustawy z nia 

21.08.1997r. o 

gospodarce 

nieruchomościami 

(Dz. U. z 2015r. poz. 

782 z póź. zm.) 

---- 

Wydawanie 

opinii w formie 

postanowienia 

Osoby fizyczne i 

prawne 

Nazwiska i imiona, adres 

zamieszkania lub pobytu, 
numer telefonu 

Od osób 

których 

dotyczą 

---- ---- ---- 

 

37 

Rejestr 

wniosków o 

sporządzenie 

planów lub 

zmianę planów 

miejscowych 

 

06.10.2015r. 

Art. 31 ust. 1 ustawy z 

dnia 27.03.2003r. o 

planowaniu i 

zagospodarowaniu 

przestrzennym 

(Dz. U. z 2015r. poz. 

199 z póź.zm.) 

---- 

Objęcie planem 

lub 

sporządzenie 

planu na dany 

teren  

Osoby fizyczne i 

prawne 

Nazwiska i imiona, adres 

zamieszkania lub pobytu 

Od osób 

których 

dotyczą 

---- ---- ---- 

 

38 

Rejestr 

najemców 

komunalnych 

lokali 

mieszkalnych, 

opłat oraz 

dodatków 

mieszkaniowyc

h 

 

06.10.2015r. 

Art. 5 i ar. 7 ust. 1 

ustawy z dnia 

21.06.2001r. o 

ochronie praw 

lokatorów, 

mieszkaniowym 

zasobie gminy i o 

zmianie Kodeksu 

cywilnego (Dz. U. z 

2014r. poz.150 z póź. 

zm.) 

 

---- 

Ewidencja 

umów, 

naliczanie opłat 

czynszowych 

Osoby fizyczne 
Nazwiska i imiona, adres 

zamieszkania lub pobytu 

Od osób 

których 

dotyczą 

---- ---- ---- 

 

39 

Ewidencja 

wyrobów 

zawierających 

azbest 

 

06.10.2015r. 

Art. 10 ust. 2,3,4 

rozporządzenia 

Ministra Gospodarki z 

dnia 13.12.2010r. w 

sprawie wymagań w 

zakresie 

wykorzystywania 

wyrobów 

zawierających azbest 

oraz wykorzystywania 

i oczyszczania 

instalacji lub urządzeń 

w których były lub są 

wykorzystywane 

wyroby zawierające 

---- 

Gromadzenie 

informacji 

przekazywanyc

h przez osoby 

fizyczne o 

wyrobach 

zawierających 

azbest i miejscu 

ich 

wykorzystywani

a 

Osoby fizyczne 
Nazwiska i imiona, adres 
zamieszkania lub pobytu 

Od osób 

których 

dotyczą 

Podmioto

m innym 

niż 

upoważni

one na 

podstawie 

przepisów 

prawa 

Marszałek 

Województwa 

Mazowieckiego, 

ul. Jagiellońska 

26, 03-719 

Warszawa 

 

Wojewódzki 

Fundusz Ochrony 

Środowiska i 

Gospodarki 

Wodnej w 

Warszawie,        

ul. Ogrodowa 5/7, 

00-893 

---- 
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azbest (Dz. U. z 

2011r. Nr. 8 poz. 31) 

Warszawa, 

Wydział 

Zamiejscowy w 

Ciechanowie, ul. 

Mickiewicza 7, 

06-400 

Ciechanów 

40 

System 

Informacji 

Oświatowej 

 

24.02.2017r. 

Ustawa z dnia 

15.04.2011r. o 

systemie informacji 

oświatowej (Dz. U. 

 z 2016 r. poz. 1927 

 z późn.zm.) 

---- 

Dopełnienie 

obowiązków 

określonych 

przepisami 

prawa 

Nauczyciele i 

uczniowie/wychowan

kowie szkół i 

przedszkoli 

prowadzonych przez 

Gminę Nowe Miasto 

Nazwiska i imiona, data 

urodzenia, numer ewidencyjny 

PESEL, miejsce pracy, zawód, 
wykształcenie, płeć, forma 

zatrudnienia, stopień awansu 

zawodowego, sprawowane 
funkcje i zajmowane 

stanowiska, staż pracy, 

wysokość wynagrodzenia z 
wyszczególnieniem jego 

składników, pomoc materialna 

dla uczniów, spełnienie 
obowiązku nauki. 

Od osób 

których 

dotyczą i z 

innych źródeł 

niż osoba, 

której dane 

dotyczą 

---- ---- ---- 

 

 

 

 

 

 

41 

Dofinansowanie 

dokształcania i 

doskonalenia 

zawodowego 

nauczycieli 

 

24.02.2017r. 

Zgoda osoby, której 

dane dotyczą, na 

przetwarzanie danych 

jej dotyczących 

oraz 

Ustawa z dnia 

26.01.1982r. Karta 

Nauczyciela (Dz. U. z 

2016r. poz. 1379 z 

późn. zm) 

---- 

Przyznanie 

dofinansowania 

dokształcania      

i doskonalenia 

zawodowego 

nauczycieli 

Nauczyciele szkół        

i placówek 

oświatowych, których 

organem 

prowadzącym jest 

Gmina Nowe Miasto, 

którzy złożyli 

wniosek o 

dofinansowanie 

doskonalenia 

zawodowego 

nauczycieli. 

Nazwiska i imiona, adres 
zamieszkania lub pobytu, 

miejsce pracy, zawód, 
wykształcenie, numer telefonu, 

numer rachunku bankowego. 

Od osób 

których 

dotyczą 

---- ---- ---- 

 

 

 


