
Komórka organizacyjna Nazwa zbioru danych

Wydział Geodezji i Kartografii Ewidencja gruntów i budynków.

ul. Główny Rynek 20 Ewidencja zatwierdzonych projektów podziału nieruchomości.

Ewidencja zgłoszeń prac geodezyjnych oraz zamówień na materiały z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Ewidencja uzgodnień projektowanych urządzeń infrastruktury technicznej terenu.

System Informacji Przestrzennej Miasta Kalisza.

Baza Danych użytkowników korzystających z systemu Informacji Przestrzennej Miasta Kalisza.

Opłata adiacencka.

Renty planistyczne.

Rozgraniczanie nieruchomości.

Wydział Gospodarowania Mieniem Ewidencja osób, które przekształciły prawo użytkowania wieczystego w prawo własności.

ul. Główny Rynek 20 Członkowie rad nadzorczych.

Właściciele wykupionych lokali mieszkalnych.

Ewidencja osób, posiadających grunty w użyczeniu.

Ewidencja osób – płatników należności ratalnych z tytułu nabycia gruntów.

Bank kandydatów na członków Rad Nadzorczych w Spółkach z udziałem Miasta.

Ewidencja opłat za użytkowane mienie.

Ewidencja zasobu nieruchomości gminnych, powiatowych i skarbu państwa.

Odszkodowania za nieruchomości przejęte na rzecz Miasta Kalisza.

Zwrot wywłaszczonych nieruchomości.

Wydział Budownictwa, Urbanistyki i Architektury Ewidencja wydanych pozwoleń na budowę.

ul. Główny Rynek 20 Ewidencja decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania.

Ewidencja robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę.

Rozbiórka obiektów budowlanych.

Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Wykaz wniosków do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Kalisza.

Wykaz wniosków do miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego.

Rejestr dzienników budowy.

Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych Rejestr świadczeń na rzecz obrony kraju.

ul. T. Kościuszki 1A 

Ewidencja członków terenowych formacji obrony cywilnej.

Wykaz osób podlegających wezwaniu do kwalifikacji wojskowej.

Rejestr osób objętych rejestracją.

Ewidencja przedpoborowych.

Ewidencja poborowych.

Do niżej wymienionych ewidencji i rejestrów prowadzonych przez komórki organizacyjne Urzędu Miejskiego w Kaliszu mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 
osobowych ( Dz. U. z 2016 r. poz. 922 ).

Ewidencja osób, od których nabyto grunty na cele publiczne i do zasobów nieruchomości Miasta Kalisza – Miasta na 
prawach powiatu.

Rejestr danych na rzecz ochrony p.poż., przeciwpowodziowej i zapobiegania innym nadzwyczajnym zagrożeniom życia i 
zdrowia oraz środowiska.



Wydział Spraw Obywatelskich Ewidencja kierowców.

ul. T. Kościuszki 1A Ewidencja pojazdów.

 Ewidencja wykonujących transport drogowy.

Ewidencja ludności.

Ewidencja ośrodków szkolenia i instruktorów nauki jazdy.

Ewidencja diagnostów stacji kontroli pojazdów.

Ewidencja wydanych i utraconych dowodów osobistych.

Akta ewidencyjne osób bez uprawnień do kierowania pojazdami.

Profile kandydatów na kierowców.

Wydział Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej Ewidencja zaświadczeń potwierdzających istnienie gospodarstw rolnych.

ul. Główny Rynek 20 Ewidencja pozwoleń na usunięcie drzew i krzewów.

Ewidencja właścicieli sprzętu pływającego.

Ewidencja pozwoleń o dopuszczalności emisji do środowiska.

Ewidencja producentów odpadów.

Ewidencja właścicieli psów ras agresywnych.

Ewidencja podmiotów gospodarczych i osób fizycznych wydobywających kopaliny pospolite.

Ewidencja kart wędkarskich.

Ewidencja właścicieli lasów prywatnych. 

Ewidencja uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Ewidencja umów zawartych na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

Wyłączenie gruntów z produkcji rolnej.

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Pozwolenia na sprowadzenie zwłok lub szczątków ludzkich z zagranicy.

Zezwolenia na hodowanie lub utrzymywanie chartów rasowych lub ich mieszańców.

Pozwolenia wodnoprawne.

Wydział Finansowy

ul. Główny Rynek 20 lub ul. T. Kościuszki 1A Ewidencja właścicieli nieruchomości, gospodarstw rolnych, środków transportowych i psów. 

 Opłata skarbowa.

Egzekucja należności Miasta Kalisza.

Podatek leśny.

Podatek rolny.

 Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Ewidencja skarg i wniosków.

ul. Główny Rynek 20 Lista osób zapisanych do Prezydenta i Wiceprezydentów w sprawach Skarg i Wniosków.

 Rejestr korespondencji i spraw.

 Wykonywanie przez skazanych pracy na cele społeczne.

Rejestr posiadaczy odpadów zwolnionych z obowiązku uzyskiwania zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie 
zbierania lub transportu odpadów.

Rejestr posiadaczy odpadów zwolnionych z obowiązku uzyskiwania zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie 
odzysku lub unieszkodliwiania odpadów.

Rejestr posiadaczy odpadów zwolnionych z obowiązku uzyskiwania zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie 
zbierania, transportu, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów.

Podatki i opłaty lokalne, dochody i wydatki budżetowe.

Wydział Organizacyjny 



Urząd Stanu Cywilnego Akta stanu cywilnego. 

ul. T. Kościuszki 1A Kalisz Urodzenia, małżeństwa, zgony.

Zmiana imienia i nazwiska.

Wydział Spraw Społecznych i Mieszkaniowych Ewidencja zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

 ul. T. Kościuszki 1A Dodatki mieszkaniowe i energetyczne.

Karta „Kalisz Rodzina 3+”.

Karta Dużej Rodziny – Miasto Kalisz.

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Nieodpłatna pomoc prawna.

PABS – arkusz organizacyjny i budżet placówek 

ul. T. Kościuszki 1A System Informacji Oświatowej – miasto Kalisz.

Ewidencja rekrutacji uczniów do szkół i przedszkoli NABO.

Ewidencja spełniania obowiązku szkolnego oraz obowiązku nauki – OSON.

Rejestr szkół i obsługa dotacji dla placówek niepublicznych ODPN.

Awans zawodowy nauczycieli.

Pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów.

Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników.

Biuro Świadczeń Rodzinnych Świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego.

 ul. T. Kościuszki 1A Świadczenia wychowawcze „Rodzina 500+”.

Zasiłek dla opiekunów.

Dodatki energetyczne.

Dłużnicy alimentacyjni.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego.

Wydział Administracyjno – Gospodarczy GONIEC (System zarządzania korespondencją doręczaną).

ul. Główny Rynek 20 

Radni Rady Miejskiej i przedstawiciele jednostek pomocniczych Miasta.

Al. Wolności 4 Fundusz Obywatelski.

Wydział Rozbudowy Miasta i Inwestycji Konsultacje z mieszkańcami Kalisza w sprawie Budżetu Obywatelskiego Miasta Kalisza.

  ul. T. Kościuszki 1A 

Miejski Rzecznik Konsumentów  Reklamacje konsumentów.

ul. T. Kościuszki 1A 

Biuro Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt Adopcja bezdomnych zwierząt.

ul. Warszawska 95

Zbiór danych osobowych osób ubiegających się o wydanie skierowania na najem lub wymianę lokalu z mieszkaniowego 
zasobu Miasta Kalisza, adaptacje pomieszczeń niemieszkalnych na mieszkalne. 

Wykaz osób niepełnosprawnych ubiegających się o kartę parkingową uprawniającą do niestosowania się do niektórych 
znaków drogowych. 

Wydział Edukacji 

Kancelaria Rady Miejskiej 



Biuro Cmentarza Komunalnego Księgi cmentarne – Cmentarz Komunalny w Kaliszu.

ul. Poznańska 183-185

 Rejestr zbiorów danych przetwarzanych przez administratora danych – Prezydenta Miasta Kalisza.

W każdej komórce organizacyjnej Urzędu Miejskiego w Kaliszu prowadzone są: ewidencje skarg i wniosków, rejestry zamówień publicznych, rejestr korespondencji i spraw.

Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Kalisza z siedzibą w Kaliszu ul. Główny Rynek 20. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji nałożonych na Miasto Kalisz ustawowych 
zadań. Osoba udostępniająca swoje dane osobowe ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, chyba że obowiązek ich podania 
wynika z przepisu prawa.

Powołany przez Prezydenta Miasta Kalisza Administrator Bezpieczeństwa Informacji prowadzi rejestr zbiorów danych przetwarzanych przez administratora danych – Prezydenta Miasta Kalisza, o którym 
mowa w art. 36a ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2016 r. poz. 922 ). Rejestr prowadzony jest w postaci elektronicznej. Administrator Bezpieczeństwa 
Informacji udostępnia rejestr do przeglądania na stanowisku dostępowym w systemie informatycznym administratora danych lub przez sporządzenie wydruku rejestru z systemu informatycznego 
administratora danych ( Administrator Bezpieczeństwa Informacji Marcin Pługowski – Urząd Miejski w Kaliszu ul. Główny Rynek 20 pok 51 tel. 062 / 765 43 56 ). Administratora Bezpieczeństwa Informacji 
zastępuje powołany przez Prezydenta Miasta Kalisza zastępca Administratora Bezpieczeństwa Informacji – Pan Michał Juszczak  – Urząd Miejski w Kaliszu Al. Wolności 4 II piętro tel. 062 / 765 44 96.
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