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Poradnik interesanta

WZORY PISM, PRZEPISY
BUDOWLANE
» Szacowanie szkód oraz wypłat odszkodowań za szkody w uprawach i płodach

rolnych

» Zwrot podatku akcyzowego

» Deklaracja śmieciowa

» Wpis do ewidencji obiektów świadczących usług i hotelarskie obiektu nie

będąceg o obiektem hotelarskim
» Wydanie

wpisów i wyrysów z planów miejscowych oraz studium uwarunkowań i
kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dubicze
» Wzór

- oświadczenie majątkowe - PDF

» Deklaracja

na podatek rolny - osoby prawne

» Deklaracja na podatek leśny - osoby prawne

» Deklaracja na podatek od nieruchomości - osoby prawne
» Informacja

o gruntach, lasach i nieruchomościach - osoby fizyczne

» Podanie

o wyrążenie zgody na wykonanie we własnym zakresie przyłacza do
gminnej sieci kanalizacyjnej i wodociągowej
» Wniosek

o przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy na nowego właściciela

» Wniosek

o wydanie decyzji ustalenia warunków zabudowy ( o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego)
» Dodatki mieszkaniowe
» Jednorazowe

zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych

» Jednorazowe

zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych

» Oświadczenie

o powrocie małżonka rozwiedzionego do nazwiska panieńskiego
noszonego przed zawarciem małżeństwa
» Podatek

leśny od osób fizycznych

» Podatek

od środków transportu

» Podatek

od nieruchomości od osób fizycznych

» Podatek

od nieruchomości od osób prawnych

» Podatek

rolny od osób fizycznych

» Podatek

rolny od osób prawnych

» Przyznanie

stypendium szkolnego uczniowi

» Sporządzenie

aktu urodzenia

» Sporządzenie

aktu zgonu

» Sprzedaż

gruntów stanowiących własność Gminy Dubicze Cerkiewne

» Wniosek o wydania zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów

» Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację
przedsięwzięcia
» Wpis

do ewidencji działalności gospodarczej

» wpis

do ewidencji innych obiektów w których są świadczone usługo hotelarskie

» Wpisanie

aktów urodzenia, małżeństwa, zgonu sporządzonych za granicą

» Wydanie

dowodu osobistego po raz pierwszy osobie, która ukończyła 18 lat

» Wydanie

dowodu osobistego w przypadku upływu terminu jego ważności

» Wydanie

dowodu osobistego w przypadku utraty

» Wydanie

dowodu osobistego z powodu zmiany danych osobowo- adresowych

» Wydanie

odpisu aktów stanu cywilnego

» Wydanie

zaświadczenia do zawarcia małżeństwa w formie wyznaniowej

» Wydanie

zaświadczenia o dokonanych w księgach stanu cywilnego wpisach lub

ich braku
» Wydanie

zaświadczenia o zaginięciu lub zniszczeniu księgi stanu cywilnego

» Wydanie

zaświadczenia stwierdzającego, że obywatel polski posiada zdolność
prawną do zawarcia związku małżeńskiego za granicą
» Wydanie

zezwolenia na zawarcie małżeństwa przed upływem miesięcznego
terminu od złożenia pisemnego zapewnienia o braku ...
» Wydawanie

dowodu osobistego po raz pierwszy osobie, która nie ukończyła 18

lat
» Wydzierżawienie
» Zawarcie

gruntów stanowiących własność Gminy Dubicze Cerkiewne

związku małżeńskiego przed Kierownikiem USC

» Zezwolenie

na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia
w miejscu i poza miejscem sprzedaży
» Zgłoszenie

wykreślenia wpisu z ewidencji działalności gospodarczej

» Zgłoszenie

zmiany we wpisie do ewidencji działalności gospodarczej

Załączniki do treści
Wzór - oświadczenie majątkowe - PDF.pdf (PDF, 677,56 KB)
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