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WNIOSKI, FORMULARZE, KARTY, ZGŁOSZENIA

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej (.pdf)

Wnioski - Wydział Edukacji

 

WNIOSKI I FORMULARZE PLACÓWEK NIEPUBLICZNYCH

Wniosek o bezpłatny transport i opiekę podczas przewozu ucznia do

szkoły/przedszkola

Wniosek o zwrot kosztów dojazdu ucznia do szkoły/przedszkola
 

Wniosek o bezpłatny transport ucznia niepełnosprawnego i opiekę podczas przewozu

na zajęcia

WNIOSEK o zwrot kosztów dowożenia ucznia niepełnosprawnego do przeszkola,

szkoły lub placówki oświatowej 

Wniosek o udzielenie dotacji celowej (żłobki, kluby dziecięce, dzienni opiekunowie) 

Formularze - Wydział Administracyjny i Spraw Obywatelskich

 

wniosek o wydanie dowodu osobistego

zgłoszenie utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego

zgłoszenie zawieszenia certyfikatów w dowodzie osobistym

zgłoszenie cofnięcia zawieszenia certyfikatów w dowodzie osobistym 

zgłoszenie nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych

zgłoszenie pobytu stałego

zgłoszenie pobytu czasowego

https://bip.lomianki.pl/download.php?s=2&id=17984
https://bip.lomianki.pl/bip/biuro-obslugi-mieszkanc/wydzial-edukacji/placowki-niepubliczne
https://bip.lomianki.pl/download/2/33582/Wniosekbezplatnytransportiopieke1603.doc
https://bip.lomianki.pl/download/2/33582/Wniosekbezplatnytransportiopieke1603.doc
https://bip.lomianki.pl/download/2/33582/Wniosekbezplatnytransportiopieke1603.doc
https://bip.lomianki.pl/download.php?s=2&id=17986
https://bip.lomianki.pl/download.php?s=2&id=17985
https://bip.lomianki.pl/download/2/33580/Wniosek-bezplatnydowozdzieciniepelnosprawnych16032023rzobowiazkiminformacyjnym.doc
https://bip.lomianki.pl/download/2/33580/Wniosek-bezplatnydowozdzieciniepelnosprawnych16032023rzobowiazkiminformacyjnym.doc
https://bip.lomianki.pl/download/2/33580/Wniosek-bezplatnydowozdzieciniepelnosprawnych16032023rzobowiazkiminformacyjnym.doc
https://bip.lomianki.pl/download/2/33461/WNIOSEKozwrotkosztowdowozeniaucznianiepelnosprawnego2023.pdf
https://bip.lomianki.pl/download/2/33461/WNIOSEKozwrotkosztowdowozeniaucznianiepelnosprawnego2023.pdf
https://bip.lomianki.pl/download/2/32323/Wniosekoudzieleniedotacjicelowejzlobkiklubydzieciecedzienniopiekunowie.pdf
http://bip.lomianki.pl/download/2/25033/1wniosekowydaniedowoduosobistego.pdf
https://bip.lomianki.pl/download.php?s=2&id=24249
http://bip.lomianki.pl/download/2/25036/1zgloszeniezawieszeniacertyfikatowwdowodzieosobistym.pdf
http://bip.lomianki.pl/download/2/25037/1zgloszeniecofnieciazawieszeniacertyfikatowwdowodzieosobistym.pdf
http://bip.lomianki.pl/download/2/25034/1zgloszenienieuprawnionegowykorzystaniadanychosobowych.pdf
http://bip.lomianki.pl/download/2/25101/2zgloszeniepobytustalego.pdf
http://bip.lomianki.pl/download/2/26088/zgloszeniepobytuczasowego2020.pdf


zgłoszenie wymeldowania z pobytu stałego

zgłoszenie wymeldowania z pobytu czasowego

zgłoszenie wyjazdu poza granice RP

zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice RP

wniosek o nadanie nr PESEL

wniosek o udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców lub rejestru
PESEL

wniosek o udostępnienie danych w trybie jednostkowym z Rejestru Dowodów
Osobistych

wniosek o udostępnienie dokumentacji związanej z dowodem osobistym

wniosek o wydanie zaświadczenia o zameldowaniu

wniosek  wydanie zaświadczenia o ilości lub braku osób zamieszkałych w lokalu 

wniosek o wpisanie do rejestru wyborców

wniosek o dopisanie do spisu wyborców

wniosek o wykreślenie z rejestru wyborców

wniosek o udostępnianie rejestru wyborców

wniosek o przekazanie danych do rejestru danych kontaktowych

wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach Prezydenta
Rzeczypospolitej

zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania w wyborach Prezydenta
Rzeczypospolitej

wniosek o udostępnienie spisu wyborców

zgłoszenie głosowania korespondencyjnego w kraju II tura

Wnioski - administracyjno-gospodarczy

Wniosek o zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego (pdf)

Wnioski - gospodarki odpadami i ochrony środowiska

Wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania
zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych (doc)

Zezwolenie na usunięcie/przesadzenie, drzew/krzewów (pdf)

Zezwolenie na usunięcie/przesadzenie, drzew/krzewów (doc)

Zezwolenie na utrzymanie psa rasy agresywnej (pdf)

Zezwolenie na utrzymanie psa rasy agresywnej (doc)

http://bip.lomianki.pl/download/2/25097/2zgloszeniewymeldowaniapobytustalego.pdf
http://bip.lomianki.pl/download/2/25096/2zgloszeniewymeldowaniazpobytuczasowego.pdf
http://bip.lomianki.pl/download/2/26101/zgloszeniewyjazdupozagraniceRP2020.pdf
http://bip.lomianki.pl/download/2/26098/zgloszeniepowrotuzwyjazdupozagraniceRP2020.pdf
http://bip.lomianki.pl/download/2/25662/Wniosekonadanienrpesel032020.pdf
http://bip.lomianki.pl/download/2/25147/wniosekoudostepnieniedanychjednostkowychzrejestrumieszkancoworazrejestruPESEL.pdf
http://bip.lomianki.pl/download/2/25147/wniosekoudostepnieniedanychjednostkowychzrejestrumieszkancoworazrejestruPESEL.pdf
http://bip.lomianki.pl/download/2/18025/13794UDD1wniosekoudostpnieniedanychzrejestrudowodw.pdf
http://bip.lomianki.pl/download/2/18025/13794UDD1wniosekoudostpnieniedanychzrejestrudowodw.pdf
http://bip.lomianki.pl/download/2/25095/2wniosekoudostepnieniedokumentacjizwiazanejzdowodemosobistym.pdf
http://bip.lomianki.pl/download/2/25041/1wniosekowydaniezaswiadczeniaozameldowaniu.doc
http://bip.lomianki.pl/download/2/25630/Wniosekowydaniezaswiadczeniaoliczbielubbrakuosobzameldowanychwlokalu0320.doc
http://bip.lomianki.pl/download/2/25150/wniosekowpisaniedorejestruwyborcow.doc
http://bip.lomianki.pl/download/2/26267/wniosekodopisaniedospisuwyborcow2020.doc
http://bip.lomianki.pl/download/2/25044/1wniosekowykresleniezrejstruwyborcow.pdf
http://bip.lomianki.pl/download/2/25045/1wniosekoudostepnienierejestruwyborcow.doc
http://bip.lomianki.pl/download/2/25165/Wniosekoprzekazaniedanychdorejestrudanychkontaktowych.pdf
http://bip.lomianki.pl/download/2/25476/wniosekosporzadzenieaktupelnomocnictwa.doc
http://bip.lomianki.pl/download/2/25476/wniosekosporzadzenieaktupelnomocnictwa.doc
http://bip.lomianki.pl/download/2/25661/Zgodanaprzyjeciepelnomocnictwa032020.doc
http://bip.lomianki.pl/download/2/25477/zgodanaprzyjeciepelnomocnictwa.doc
http://bip.lomianki.pl/download/2/25477/zgodanaprzyjeciepelnomocnictwa.doc
http://bip.lomianki.pl/download/2/25478/wniosekosprawdzeniespisuwyborcow.doc
http://bip.lomianki.pl/download/2/26269/zgloszenieglosowaniakorespondencyjnegowkrajuIItura2020.docx
https://bip.lomianki.pl/download.php?s=2&id=18030
http://bip.lomianki.pl/download/2/25171/WNIOSEKoudzieleniezezwolenianaprowadzeniedzialalnosciwzakresieoproznianiazbiorni.doc
http://bip.lomianki.pl/download/2/25171/WNIOSEKoudzieleniezezwolenianaprowadzeniedzialalnosciwzakresieoproznianiazbiorni.doc
https://bip.lomianki.pl/download.php?s=2&id=18032
https://bip.lomianki.pl/download.php?s=2&id=18033
https://bip.lomianki.pl/download.php?s=2&id=18034
https://bip.lomianki.pl/download.php?s=2&id=18035


Wniosek o wydanie nalepki na szybę określającej rodzaj paliwa (doc)

Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew (doc)

Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew (pdf)

Wnioski - inwestycji

Wniosek o zajęcie pasa drogowego (pdf)

Wniosek o zajęcie pasa drogowego (doc)

Wniosek na projektowanie i budowę zjazdu w pasie drogowym (pdf)

Wniosek na projektowanie i budowę zjazdu w pasie drogowym (doc)

Wniosek na projektowanie i budowę przyłącza w pasie drogowym (pdf)

Wniosek na projektowanie i budowę przyłącza w pasie drogowym (doc)

Wniosek o wydanie zezwolenia  kategorii I i wypisów na przejazd pojazdu
nienormatywnego

Wnioski - ewidencji działalności gospodarczej

CEIDG-1 Wniosek o wpis do centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej (zmianę, zawieszenie, wznowienie, zaprzestanie działalności
gospodarczej) (pdf)

Instrukcja wypełniania wniosku CEIDG-1 (pdf)

Część CEIDG-MW dodatkowe miejsca wykonywania działalności gospodarczej (pdf)

Część CEIDG-RB informacja o rachunkach bankowych (pdf)

Część CEIDG-RD wykonywana działalność gospodarcza (pdf)

Część CEIDG-SC udział w spółkach cywilnych (pdf)

Część CEIDG-PN udzielone pełnomocnictwa (pdf)

Część CEIDG-POPR korekta w przypadku pomyłek (pdf)

Wniosek o udzielenie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w
zakresie przewozu osób taksówką (doc)

WNIOSEK o dokonanie wpisu do ewidencji innych obiektów świadczących usługi
hotelarskie obiektu nie będącego obiektem hotelarskim lub polu biwakowym na
terenie Gminy Łomianki

Zgłoszenie innego obiektu świadczącego usługi hotelarskie/kempingu (campingu) lub
pola biwakowego do ewidencji prowadzonej przez Burmistrza Łomianek

https://bip.lomianki.pl/download.php?s=2&id=18036
https://bip.lomianki.pl/download.php?s=2&id=18037
https://bip.lomianki.pl/download.php?s=2&id=18038
https://bip.lomianki.pl/download.php?s=2&id=18039
https://bip.lomianki.pl/download.php?s=2&id=18040
https://bip.lomianki.pl/download.php?s=2&id=18041
https://bip.lomianki.pl/download.php?s=2&id=18042
https://bip.lomianki.pl/download.php?s=2&id=18043
https://bip.lomianki.pl/download.php?s=2&id=18044
https://bip.lomianki.pl/download.php?s=2&id=18045
https://bip.lomianki.pl/download.php?s=2&id=18045
http://bip.lomianki.pl/download/2/25665/CEIDG-1Wniosekowpisdocentralnejewidencjiiinformacjiodzialalnoscigospodarczej0320.pdf
http://bip.lomianki.pl/download/2/25665/CEIDG-1Wniosekowpisdocentralnejewidencjiiinformacjiodzialalnoscigospodarczej0320.pdf
http://bip.lomianki.pl/download/2/25665/CEIDG-1Wniosekowpisdocentralnejewidencjiiinformacjiodzialalnoscigospodarczej0320.pdf
https://bip.lomianki.pl/download.php?s=2&id=18047
https://bip.lomianki.pl/download.php?s=2&id=18048
https://bip.lomianki.pl/download.php?s=2&id=18049
https://bip.lomianki.pl/download.php?s=2&id=18050
https://bip.lomianki.pl/download.php?s=2&id=18051
https://bip.lomianki.pl/download.php?s=2&id=18052
https://bip.lomianki.pl/download.php?s=2&id=18053
https://bip.lomianki.pl/download/2/34200/2023WNIOSEKowydanielicencjiTAXI.doc
https://bip.lomianki.pl/download/2/34200/2023WNIOSEKowydanielicencjiTAXI.doc
https://bip.lomianki.pl/download/2/34203/2023WNIOSEKizalacznikiodokonaniewpisudobazyhotelowej.doc
https://bip.lomianki.pl/download/2/34203/2023WNIOSEKizalacznikiodokonaniewpisudobazyhotelowej.doc
https://bip.lomianki.pl/download/2/34203/2023WNIOSEKizalacznikiodokonaniewpisudobazyhotelowej.doc
https://bip.lomianki.pl/download/2/34204/2023Zgloszenieizalacznikiodokonaniewpisudobazykempingowipolbiwakowych.doc
https://bip.lomianki.pl/download/2/34204/2023Zgloszenieizalacznikiodokonaniewpisudobazykempingowipolbiwakowych.doc


WNIOSEK o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych
do spożycia  w miejscu (poza miejscem) sprzedaży (doc)

WNIOSEK o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
przeznaczonych do spożycia  w miejscu (poza miejscem) sprzedaży (doc)

WNIOSEK o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych -catering (doc)

Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych (doc)

WNIOSEK o wydanie duplikatu zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (pdf)

WNIOSEK o wydanie zezwolenia na wyprzedaż posiadanych, zinwentaryzowanych
zapasów napojów alkoholowych (pdf)

WNIOSEK o wydanie zaświadczenia potwierdzającego dokonanie opłaty (pdf)

Wnioski - gospodarki przestrzennej

Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu ze studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania  przestrzennego (pdf)

Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu ze studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego (doc)

Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu (lub zaświadczenia o braku
obowiązującego planu) (pdf)

Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu (lub zaświadczenia o braku
obowiązującego planu) (doc)

Wniosek o wydanie zaświadczenia ustanowieniu obszaru rewitalizacji (pdf)

Wniosek o wydanie zaświadczenia ustanowieniu obszaru rewitalizacji (doc)

Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy/o wydanie decyzji o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego (pdf)

Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy/o wydanie decyzji o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego (doc)

WNIOSEK do SPORZĄDZANEGO miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego (pdf)

WNIOSEK do SPORZĄDZANEGO miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego (doc)

Wniosek o przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy (pdf)

Wniosek o przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy (doc)

UWAGA DO PROJEKTU miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (pdf)

UWAGA DO PROJEKTU miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (doc)

Uwaga do prognozy oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego (pdf)

https://bip.lomianki.pl/download/2/34193/12023WNIOSEKowydaniezezwolenianasprzedaznapojwalkoholowych.doc
https://bip.lomianki.pl/download/2/34193/12023WNIOSEKowydaniezezwolenianasprzedaznapojwalkoholowych.doc
https://bip.lomianki.pl/download/2/34194/22023WNIOSEKowydanieJEDNORAZOWEGOzezwolenianasprzedanapojwalkoholowych.doc
https://bip.lomianki.pl/download/2/34194/22023WNIOSEKowydanieJEDNORAZOWEGOzezwolenianasprzedanapojwalkoholowych.doc
https://bip.lomianki.pl/download/2/34195/32023WNIOSEKowydaniezezwoleniaCATERINGnasprzedanapojwalkoholowychcatering1.doc
https://bip.lomianki.pl/download/2/34196/42023OSWIADCZENIEowartoscisprzedazyalkoholu.doc
https://bip.lomianki.pl/download/2/34197/52023WNIOSEKowydanieDUPLIKATUzezwolenianasprzedaznapojwalkoholowych.doc
https://bip.lomianki.pl/download/2/34198/62023WNIOSEKowydaniezezwolenianaWYPRZEDAZnapojwalkoholowych.doc
https://bip.lomianki.pl/download/2/34198/62023WNIOSEKowydaniezezwolenianaWYPRZEDAZnapojwalkoholowych.doc
https://bip.lomianki.pl/download/2/34199/72023WNIOSEKowydanieZASWIADCZENIAooplacienasprzedaznapojwalkoholowych.doc
http://bip.lomianki.pl/download/2/29929/WNIOSEKowydaniewypisuiwyrysuzestudiumuwarunkowanikierunkowzagospodarowaniaprzest.pdf
http://bip.lomianki.pl/download/2/29929/WNIOSEKowydaniewypisuiwyrysuzestudiumuwarunkowanikierunkowzagospodarowaniaprzest.pdf
http://bip.lomianki.pl/download/2/29928/WNIOSEKowydaniewypisuiwyrysuzestudiumuwarunkowanikierunkowzagospodarowaniaprzest.doc
http://bip.lomianki.pl/download/2/29928/WNIOSEKowydaniewypisuiwyrysuzestudiumuwarunkowanikierunkowzagospodarowaniaprzest.doc
http://bip.lomianki.pl/download/2/29927/WNIOSEKowydaniewypisuiwyrysuzmiejscowegoplanuzagospodarowaniaprzestrzennego.pdf
http://bip.lomianki.pl/download/2/29927/WNIOSEKowydaniewypisuiwyrysuzmiejscowegoplanuzagospodarowaniaprzestrzennego.pdf
http://bip.lomianki.pl/download/2/29926/WNIOSEKowydaniewypisuiwyrysuzmiejscowegoplanuzagospodarowaniaprzestrzennego.doc
http://bip.lomianki.pl/download/2/29926/WNIOSEKowydaniewypisuiwyrysuzmiejscowegoplanuzagospodarowaniaprzestrzennego.doc
http://bip.lomianki.pl/download/2/29931/WNIOSEKowydaniezawiadczeniaustanowieniuobszarurewitalizacji090320.pdf
http://bip.lomianki.pl/download/2/29930/WNIOSEKowydaniezawiadczeniaustanowieniuobszarurewitalizacji090320.doc
https://bip.lomianki.pl/download.php?s=2&id=18075
https://bip.lomianki.pl/download.php?s=2&id=18075
https://bip.lomianki.pl/download.php?s=2&id=18076
https://bip.lomianki.pl/download.php?s=2&id=18076
https://bip.lomianki.pl/download/2/33949/WNIOSEKdoSPORZADZANEGO210423.pdf
https://bip.lomianki.pl/download/2/33949/WNIOSEKdoSPORZADZANEGO210423.pdf
https://bip.lomianki.pl/download/2/33948/WNIOSEKdoSPORZADZANEGO210423.doc
https://bip.lomianki.pl/download/2/33948/WNIOSEKdoSPORZADZANEGO210423.doc
http://bip.lomianki.pl/download/2/29944/141021wniosekprzeniesieniedecyzji.pdf
http://bip.lomianki.pl/download/2/29943/141021wniosekprzeniesieniedecyzji.doc
https://bip.lomianki.pl/download/2/33945/UWAGIdoprojektu210423.pdf
https://bip.lomianki.pl/download/2/33944/UWAGIdoprojektu210423.doc
https://bip.lomianki.pl/download/2/33943/Uwagidoprognozy210423.pdf
https://bip.lomianki.pl/download/2/33943/Uwagidoprognozy210423.pdf


Uwaga do prognozy oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego (doc)

Uwaga do sporządzanej zmiany studium (doc)

Uwaga do sporządzanej zmiany studium (pdf)

Wniosek do sporządzanej zmiany studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Łomianki (pdf)

Wniosek do sporządzanej zmiany studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Łomianki (doc)

Wniosek o zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (doc)

Wniosek o zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (pdf)

 Wnioski - geodezji i gospodarki nieruchomościami

Wniosek o ustalenie numeru porządkowego (doc)

Wniosek o wydanie zaświadczenia o numerze porządkowym nieruchomości (pdf)

Wniosek o wydanie zaświadczenia o numerze porządkowym nieruchomości (doc)

Oświadczenie (pdf)

Oświadczenie (doc)

Wniosek o duplikat decyzji podziałowej (pdf)

Wniosek o duplikat decyzji podziałowej (doc)

Wniosek o nabycie nieruchomości (pdf)

Wniosek o nabycie nieruchomości (doc)

Oświadczenie o aktualnosci KW

Oświadczenie o nr konta bankowego - odszkodowanie za przejęte działki 
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