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Wydział VII

601 - budownictwo
budownictwo, nadzór architektoniczno-budowlany i specjalistyczny, ochrona 
przeciwpożarowa w tym:

6010 pozwolenia na budowę, użytkowanie obiektu lub jego części, wykonywanie robót budowlanych 
innych niż budowa obiektu, przeniesienia pozwolenia na budowę, zatwierdzenie projektu 
budowlanego

6011 nałożenie obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę, rozbiórkę lub użytkowanie
6012 wstrzymanie robót budowlanych,   wznowienie tych   robót,   zaniechanie dalszych robót 

budowlanych
6013 przywrócenie poprzedniego sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części

6014 rozbiórka budowli lub innego obiektu budowlanego, dokonanie oceny stanu technicznego 
obiektu, doprowadzenie obiektu do stanu pierwotnego, opróżnienie obiektu lub jego części, 
wykonanie określonych robót budowlanych

6015 uzgodnienia
6016 ochrona przeciwpożarowa
6018 dopuszczenie organizacji ekologicznej do udziału w postępowaniu w sprawie o symbolu 601

6019 inne o symbolu podstawowym 601

605 - ludność
ewidencja ludności, dowody tożsamości, akty stanu cywilnego, imiona i nazwiska, 
obywatelstwo, paszporty w tym:

6050 obowiązek meldunkowy
6051 dokumenty stwierdzające tożsamość
6052 akty stanu cywilnego
6053 obywatelstwo
6054 paszporty
6059 inne o symbolu podstawowym 605

609 - gospodarka wodna
gospodarka wodna w tym ochrona wód, budownictwo wodne, melioracje, zaopatrzenie w 
wodę w tym:

6090 pozwolenie wodnoprawne i budownictwo wodne
6091 przywrócenie stosunków wodnych na gruncie lub wykonanie urządzeń zapobiegających 

szkodom
6092 melioracje wodne, opłaty melioracyjne
6093 spółki wodne i związki wałowe
6099 inne o symbolu podstawowym 609

612 - geodezja i kartografia
sprawy geodezji i kartografii w tym:

6120 ewidencja gruntów i budynków
6121 klasyfikacja gruntów
6122 rozgraniczenia nieruchomości
6123 zasób geodezyjny i kartograficzny
6129 inne o symbolu podstawowym 612

615 - zagospodarowanie przestrzenne
sprawy zagospodarowania przestrzennego w tym:

6150 miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
6151 lokalizacja dróg i autostrad
6152 lokalizacja innej inwestycji celu publicznego
6153 warunki zabudowy terenu
6154 dostęp do informacji o środowisku
6155 uzgodnienia w sprawach z zakresu zagospodarowania przestrzennego
6156 dopuszczenie do udziału w postępowaniu organizacji ekologicznej
6157 opłaty związane ze wzrostem wartości nieruchomości
6159 inne o symbolu podstawowym 615

636 - kultura i sztuka
kultura i sztuka, w tym sprawy działalności kultury i twórczości, biblioteki, ochrona 
zabytków i muzea, sprawy związane z ochroną praw autorskich i pokrewnych w tym:

6360 biblioteki
6361 rejestr zabytków
6362 przejęcie zabytku ruchomego na własność Państwa
6363 wywóz zabytku za granicę
6364 udostępnienie kolekcji lub innych zabytków ruchomych dla celów badawczych lub 

wystawienniczych
6365 inne zezwolenia, zgody i nakazy z zakresu ochrony zabytków
6366 tabele wynagrodzeń za korzystanie z utworów lub artystycznych wykonań
6369 inne o symbolu podstawowy 636

Sprawy objęte symbolami 638,639,640,641,642,643,644,656,657,658 i 659 należą do Wydziału jeżeli ich 
przedmiot dotyczy dziedzin wymienionych wyżej.
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