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Program Rodzina 500+

Program Rodzina 500+
Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego [1]
Dowody osobiste

Dowody osobiste
Wydanie/wymiana dowodu osobistego drogą elektroniczną [2]
Wydanie/wymiana dowodu osobistego osobiście [3]
Ewidencja ludności

Sprawy meldunkowe
Wymeldowanie w drodze decyzji administracyjnej [4]
Zameldowanie na pobyt czasowy cudzoziemców oraz obywateli państw członkowskich Unii
Europejskiej i członków ich rodzin [5]
Zameldowanie na pobyt czasowy obywateli RP [6]
Zameldowanie na pobyt stały cudzoziemców oraz obywateli państw członkowskich Unii
Europejskiej i członków ich rodzin [7]
Zameldowanie na pobyt stały obywateli RP [8]
Zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej trwającego dłużej niż 6
miesięcy [9]
Zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej [10]
Zgłoszenie wymeldowania z pobytu stałego lub czasowego obywateli RP [11]
Zgłoszenie wymeldowania z pobytu stałego lub miejsca pobytu czasowego dla cudzoziemców [12]

Sprawy wojskowe
Pokrywanie należności mieszkaniowych żołnierzom uznanym za posiadających na wyłącznym
utrzymaniu członków rodziny i żołnierzom uznanym za samotnych, w okresie odbywania przez nich
czynnej służby wojskowej [13]
Ustalanie i wypłacanie żołnierzowi rezerwy, który odbył ćwiczenia wojskowe świadczenia
pieniężnego rekompensującego utracone wynagrodzenie, które mógłby uzyskać w okresie
odbywania ćwiczeń wojskowych [14]
Uznanie osoby, której doręczono kartę powołania do odbycia czynnej służby wojskowej oraz
żołnierza odbywającego tę służbę za żołnierza samotnego [15]
Uznanie osoby, której doręczono kartę powołania do odbycia czynnej służby wojskowej oraz
żołnierza pełniącego czynną służbę wojskową za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków
rodziny [16]
Zwrot kosztów przejazdu z powodu wezwania do osobistego stawienia się do kwalifikacji
wojskowej [17]

Ewidencja ludności
Nadanie numeru PESEL [18]
Udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL [19]
Udostępnienie danych w trybie jednostkowym z Rejestru Dowodów Osobistych oraz udostępnienie
dokumentacji związanej z dowodem osobistym [20]
Wydanie zaświadczenia z rejestru mieszkańców [21]
Sprawy finansowe
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Podatki
Podatek leśny [22]
Podatek od nieruchomości [23]
Podatek od środków transportowych [24]
Podatek rolny [25]
Ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych [26]
Wydawanie zaświadczeń [27]
Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji
rolnej [28]

Opłaty lokalne
Opłata
Opłata
Opłata
Opłata
Opłata

miejscowa [29]
od posiadania psów [30]
targowa [31]
uzdrowiskowa [32]
za parkowanie w Strefie Płatnego Parkowania [33]

Pomoc de minimis
Ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych, w tym pomoc de minimis [34]

Zaświadczenia dotyczące spraw finansowych
Wydawanie zaświadczeń [35]
Wybory

Wybory
Sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach [36]
Dopisanie do spisu wyborców [37]
Głosowanie korespondencyjne [38]
Udostępnienie rejestru wyborców [39]
Udostępnienie spisu wyborców [40]
Wpisanie do rejestru wyborców [41]
Wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania [42]
Urząd Stanu Cywilnego

Akt stanu cywilnego
Sprostowanie aktu stanu cywilnego [43]
Ustalenie i odtworzenie treści aktu stanu cywilnego (urodzenia/małżeństwa/zgonu) [44]
Uzupełnienie treści aktu stanu cywilnego [45]
Wydawanie dokumentów z ksiąg stanu cywilnego [46]

Urodzenie
Dokonanie zmiany imienia dziecka [47]
Nadanie dziecku nazwiska męża matki [48]
Oświadczenie o uznaniu ojcostwa [49]
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Sporządzenie aktu urodzenia [50]

Małżeństwo
Nadanie medali za długoletnie pożycie małżeńskie [51]
Powrót osoby rozwiedzionej do nazwiska noszonego przed zawarciem związku małżeńskiego [52]
Wydanie zaświadczenia o stanie cywilnym [53]
Wydanie zaświadczenia o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego za granicą [54]
Zawarcie małżeństwa przed kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego poza lokalem USC [55]
Zawarcie związku małżeńskiego przed duchownym [56]
Zawarcie związku małżeńskiego przed kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego [57]

Zgon
Sporządzenie aktu zgonu [58]

Inne
Zmiana nazwiska lub imienia [59]

Dokumenty zagraniczne
Uznanie orzeczenia sądu zagranicznego wszczętego i prawomocnego po 1 lipca 2009r. z kraju
spoza Unii Europejskiej [60]
Uznanie wyroku rozwodowego orzeczonego po 1 maja 2004 r. w państwach należących do Unii
Europejskiej [61]
Wpisanie do polskich ksiąg aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą [62]

Urząd Stanu Cywilnego
Informacje dodatkowe [63]
Informacje o RODO (Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych) [64]
Gospodarka przestrzenna

Wypisy i wyrysy
Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub ze studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego [65]

Decyzja o warunkach zabudowy
Decyzja o warunkach zabudowy [66]
Przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy [67]

Lokalizacja inwestycji celu publicznego
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego [68]

Zaświadczenia dotyczące spraw gospodarki przestrzennej
Wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu terenu [69]
WYDANIE ZAŚWIADCZENIA O REWITALIZACJI [70]
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Wydanie zaświadczenia o zgodności sposobu użytkowania obiektu budowlanego z planem [71]
Edukacja

Edukacja
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników [72]
Dowożenie uczniów niepełnosprawnych do szkół i przedszkoli [73]
Pomoc materialna o charakterze socjalnym [74]
Projekt Edukompetentni [75]
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych [76]
Uzyskiwanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego [77]
Zgłaszanie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych [78]
Lokale mieszkaniowe

Lokale mieszkaniowe
Przyznanie lokalu mieszkalnego/najmu socjalnego lokalu [79]
Zamiana lokalu mieszkalnego [80]
Odpady komunalne

Odpady komunalne
Odpady komunalne. [81]
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi [82]
Gospodarka wodno-ściekowa

Gospodarka wodno-ściekowa
Gospodarka wodno-ściekowa [83]
Wydanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych.
[84]
Środowisko

Środowisko
Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach [85]
Wydawanie zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów [86]
Wyroby zawierające azbest [87]
Zajęcie pasa ruchu drogowego

Zajęcie pasa ruchu drogowego
Wydanie zezwolenia na lokalizację obiektu budowlanego, urządzenia niezwiązanego z potrzebami
zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego [88]
Wydanie zezwolenia na lokalizację zjazdu lub jego przebudowę [89]
Wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej w celu prowadzenia robót [90]
Wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej w celu umieszczenia w pasie
drogowym obiektu handlowego i usługowego. [91]
Wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej w celu umieszczenia reklamy. [92]
© 2021 Gmina Miasto Augustów. Wszelkie prawa zastrzeżone

Strona 4 z 9

Opublikowane na Strona Urzędu Miejskiego w Augustowie
(http://urzad.augustow.pl)
Wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej w celu umieszczenia urządzeń
infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami ruchu drogowego [93]
Nieruchomości

Dzierżawa
Oddanie nieruchomości gruntowej w dzierżawę na okres do 3 lat [94]
Przedłużenie umowy dzierżawy nieruchomości na okres do 3 lat [95]

Podział i rozgraniczenie
Rozgraniczenie nieruchomości [96]
Zatwierdzenie podziału nieruchomości [97]

Numeracja porządkowa
Ustalenie numeru porządkowego nieruchomości [98]
Wydanie zaświadczenia o numerze porządkowym nieruchomości [99]

Sprzedaż
Sprzedaż działki w celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości [100]
Sprzedaż lokali mieszkalnych ich najemcom [101]
Sprzedaż nieruchomości gruntowej dotychczasowemu użytkownikowi wieczystemu [102]
Imprezy masowe i zgromadzenia publiczne

Imprezy masowe i zgromadzenia publiczne
Wydawanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej [103]
Zawiadomienie o zgromadzeniu publicznym [104]

Źródłowy URL: http://urzad.augustow.pl/dla-mieszkancow/mieszkancy/wykaz-spraw-iformularzy/projekt-edukompetentni
Odnośniki
[1] http://urzad.augustow.pl/dla-mieszkancow/mieszkancy/wykaz-spraw-i-formularzy/wniosek-oustalenie-prawa-do-swiadczenia
[2] http://urzad.augustow.pl/dla-mieszkancow/mieszkancy/wykaz-spraw-iformularzy/wydaniewymiana-dowodu-osobistego-droga
[3] http://urzad.augustow.pl/dla-mieszkancow/mieszkancy/wykaz-spraw-iformularzy/wydaniewymiana-dowodu-osobistego-osobiscie
[4] http://urzad.augustow.pl/dla-mieszkancow/wykaz-spraw-i-formularzy/wymeldowanie-w-drodzedecyzji-administracyjnej
[5] http://urzad.augustow.pl/dla-mieszkancow/wykaz-spraw-i-formularzy/zameldowanie-na-pobytczasowy-cudzoziemcow-oraz-obywateli
[6] http://urzad.augustow.pl/dla-mieszkancow/mieszkancy/wykaz-spraw-i-formularzy/zameldowaniena-pobyt-czasowy-obywateli-rp
[7] http://urzad.augustow.pl/dla-mieszkancow/mieszkancy/wykaz-spraw-i-formularzy/zameldowaniena-pobyt-staly-cudzoziemcow-oraz
[8] http://urzad.augustow.pl/dla-mieszkancow/mieszkancy/wykaz-spraw-i-formularzy/zameldowaniena-pobyt-staly-obywateli-rp
[9] http://urzad.augustow.pl/dla-mieszkancow/mieszkancy/wykaz-spraw-i-formularzy/zgloszeniepowrotu-z-wyjazdu-poza-granice
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[10] http://urzad.augustow.pl/dla-mieszkancow/mieszkancy/wykaz-spraw-i-formularzy/zgloszeniewyjazdu-poza-granice-rzeczypospolitej
[11] http://urzad.augustow.pl/dla-mieszkancow/mieszkancy/wykaz-spraw-i-formularzy/zgloszeniewymeldowania-z-pobytu-stalego-lub
[12] http://urzad.augustow.pl/dla-mieszkancow/mieszkancy/wykaz-spraw-i-formularzy/zgloszeniewymeldowania-z-pobytu-stalego-lub-0
[13] http://urzad.augustow.pl/dla-mieszkancow/mieszkancy/wykaz-spraw-i-formularzy/pokrywanienaleznosci-mieszkaniowych-zolnierzom
[14] http://urzad.augustow.pl/dla-mieszkancow/mieszkancy/wykaz-spraw-i-formularzy/ustalanie-iwyplacanie-zolnierzowi-rezerwy-ktory
[15] http://urzad.augustow.pl/dla-mieszkancow/mieszkancy/wykaz-spraw-i-formularzy/uznanie-osobyktorej-doreczono-karte-powolania-0
[16] http://urzad.augustow.pl/dla-mieszkancow/mieszkancy/wykaz-spraw-i-formularzy/uznanie-osobyktorej-doreczono-karte-powolania
[17] http://urzad.augustow.pl/dla-mieszkancow/mieszkancy/wykaz-spraw-i-formularzy/zwrot-kosztowprzejazdu-z-powodu-wezwania-do
[18] http://urzad.augustow.pl/dla-mieszkancow/wykaz-spraw-i-formularzy/nadanie-numeru-pesel
[19] http://urzad.augustow.pl/dla-mieszkancow/mieszkancy/wykaz-spraw-i-formularzy/udostepnieniedanych-jednostkowych-z-rejestru
[20] http://urzad.augustow.pl/dla-mieszkancow/mieszkancy/wykaz-spraw-i-formularzy/udostepnieniedanych-w-trybie-jednostkowym-z
[21] http://urzad.augustow.pl/dla-mieszkancow/mieszkancy/wykaz-spraw-i-formularzy/wydaniezaswiadczenia-z-rejestru-mieszkancow
[22] http://urzad.augustow.pl/dla-mieszkancow/mieszkancy/wykaz-spraw-i-formularzy/podatek-lesny
[23] http://urzad.augustow.pl/dla-mieszkancow/mieszkancy/wykaz-spraw-i-formularzy/podatek-odnieruchomosci
[24] http://urzad.augustow.pl/dla-mieszkancow/mieszkancy/wykaz-spraw-i-formularzy/podatek-odsrodkow-transportowych
[25] http://urzad.augustow.pl/dla-mieszkancow/mieszkancy/wykaz-spraw-i-formularzy/podatek-rolny
[26] http://urzad.augustow.pl/dla-mieszkancow/mieszkancy/wykaz-spraw-i-formularzy/ulgi-w-splaciezobowiazan-podatkowych
[27] http://urzad.augustow.pl/dla-mieszkancow/mieszkancy/wykaz-spraw-i-formularzy/wydawaniezaswiadczen-0
[28] http://urzad.augustow.pl/dla-mieszkancow/mieszkancy/wykaz-spraw-i-formularzy/zwrot-podatkuakcyzowego-zawartego-w-cenie-oleju
[29] http://urzad.augustow.pl/dla-mieszkancow/mieszkancy/wykaz-spraw-i-formularzy/oplatamiejscowa
[30] http://urzad.augustow.pl/dla-mieszkancow/wykaz-spraw-i-formularzy/oplata-od-posiadania-psow
[31] http://urzad.augustow.pl/dla-mieszkancow/mieszkancy/wykaz-spraw-i-formularzy/oplata-targowa
[32] http://urzad.augustow.pl/dla-mieszkancow/mieszkancy/wykaz-spraw-i-formularzy/oplatauzdrowiskowa
[33] http://urzad.augustow.pl/dla-mieszkancow/mieszkancy/wykaz-spraw-i-formularzy/oplata-zaparkowanie-w-strefie-platnego
[34] http://urzad.augustow.pl/dla-mieszkancow/mieszkancy/wykaz-spraw-i-formularzy/ulgi-w-splaciezobowiazan-podatkowych-w-tym
[35] http://urzad.augustow.pl/dla-mieszkancow/mieszkancy/wykaz-spraw-i-formularzy/wydawaniezaswiadczen
[36] http://urzad.augustow.pl/dla-mieszkancow/mieszkancy/wykaz-spraw-i-formularzy/sporzadzenieaktu-pelnomocnictwa-do-glosowania-w
[37] http://urzad.augustow.pl/dla-mieszkancow/mieszkancy/wykaz-spraw-i-formularzy/dopisanie-dospisu-wyborcow
[38] http://urzad.augustow.pl/dla-mieszkancow/mieszkancy/wykaz-spraw-i-formularzy/glosowaniekorespondencyjne
[39] http://urzad.augustow.pl/dla-mieszkancow/mieszkancy/wykaz-spraw-i-formularzy/udostepnienierejestru-wyborcow
[40] http://urzad.augustow.pl/dla-mieszkancow/mieszkancy/wykaz-spraw-i-formularzy/udostepnieniespisu-wyborcow
[41] http://urzad.augustow.pl/dla-mieszkancow/mieszkancy/wykaz-spraw-i-formularzy/wpisanie-dorejestru-wyborcow
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[42] http://urzad.augustow.pl/dla-mieszkancow/mieszkancy/wykaz-spraw-i-formularzy/wydaniezaswiadczenia-o-prawie-do-glosowania
[43] http://urzad.augustow.pl/dla-mieszkancow/mieszkancy/wykaz-spraw-i-formularzy/sprostowanieaktu-stanu-cywilnego
[44] http://urzad.augustow.pl/dla-mieszkancow/mieszkancy/wykaz-spraw-i-formularzy/ustalenie-iodtworzenie-tresci-aktu-stanu
[45] http://urzad.augustow.pl/dla-mieszkancow/mieszkancy/wykaz-spraw-i-formularzy/uzupelnienietresci-aktu-stanu-cywilnego
[46] http://urzad.augustow.pl/dla-mieszkancow/mieszkancy/wykaz-spraw-i-formularzy/wydawaniedokumentow-z-ksiag-stanu-cywilnego
[47] http://urzad.augustow.pl/dla-mieszkancow/mieszkancy/wykaz-spraw-i-formularzy/dokonaniezmiany-imienia-dziecka
[48] http://urzad.augustow.pl/dla-mieszkancow/mieszkancy/wykaz-spraw-i-formularzy/nadaniedziecku-nazwiska-meza-matki
[49] http://urzad.augustow.pl/dla-mieszkancow/mieszkancy/wykaz-spraw-i-formularzy/oswiadczenieo-uznaniu-ojcostwa
[50] http://urzad.augustow.pl/dla-mieszkancow/mieszkancy/wykaz-spraw-i-formularzy/sporzadzenieaktu-urodzenia
[51] http://urzad.augustow.pl/dla-mieszkancow/mieszkancy/wykaz-spraw-i-formularzy/nadaniemedali-za-dlugoletnie-pozycie-malzenskie
[52] http://urzad.augustow.pl/dla-mieszkancow/mieszkancy/wykaz-spraw-i-formularzy/powrot-osobyrozwiedzionej-do-nazwiska-noszonego
[53] http://urzad.augustow.pl/dla-mieszkancow/mieszkancy/wykaz-spraw-i-formularzy/wydaniezaswiadczenia-o-stanie-cywilnym
[54] http://urzad.augustow.pl/dla-mieszkancow/mieszkancy/wykaz-spraw-i-formularzy/wydaniezaswiadczenia-o-zdolnosci-prawnej-do
[55] http://urzad.augustow.pl/dla-mieszkancow/mieszkancy/wykaz-spraw-i-formularzy/zawarciemalzenstwa-przed-kierownikiem-urzedu
[56] http://urzad.augustow.pl/dla-mieszkancow/mieszkancy/wykaz-spraw-i-formularzy/zawarciezwiazku-malzenskiego-przed-duchownym
[57] http://urzad.augustow.pl/dla-mieszkancow/mieszkancy/wykaz-spraw-i-formularzy/zawarciezwiazku-malzenskiego-przed-kierownikiem
[58] http://urzad.augustow.pl/dla-mieszkancow/mieszkancy/wykaz-spraw-i-formularzy/sporzadzenieaktu-zgonu
[59] http://urzad.augustow.pl/dla-mieszkancow/mieszkancy/wykaz-spraw-i-formularzy/zmiananazwiska-lub-imienia
[60] http://urzad.augustow.pl/dla-mieszkancow/mieszkancy/wykaz-spraw-i-formularzy/uznanieorzeczenia-sadu-zagranicznego-wszczetego
[61] http://urzad.augustow.pl/dla-mieszkancow/mieszkancy/wykaz-spraw-i-formularzy/uznaniewyroku-rozwodowego-orzeczonego-po-1-maja
[62] http://urzad.augustow.pl/dla-mieszkancow/mieszkancy/wykaz-spraw-i-formularzy/wpisanie-dopolskich-ksiag-aktu-stanu-cywilnego
[63] http://urzad.augustow.pl/dla-mieszkancow/mieszkancy/wykaz-spraw-i-formularzy/informacjedodatkowe
[64] http://urzad.augustow.pl/node/1633
[65] http://urzad.augustow.pl/dla-mieszkancow/mieszkancy/wykaz-spraw-i-formularzy/wypis-i-wyrysz-miejscowego-planu
[66] http://urzad.augustow.pl/dla-mieszkancow/mieszkancy/wykaz-spraw-i-formularzy/decyzja-owarunkach-zabudowy
[67] http://urzad.augustow.pl/dla-mieszkancow/mieszkancy/wykaz-spraw-i-formularzy/przeniesieniedecyzji-o-warunkach-zabudowy
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