WYKAZ SPRAW INDYWIDUALNYCH , KTÓRE MOGĄ BYĆ ZAŁATWIONE DROGĄ
ELEKTRONICZNĄ przez WYDZIAŁ SPRAW ADMINISTRACYJNYCH
I GRUPA
SA-10: Wydawanie dowodów osobistych ( możliwość złożenia tylko wniosku)
SA-11: Wydawanie zaświadczeń o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego
SA-12 Zameldowanie cudzoziemca
SA-13: Wymeldowanie cudzoziemca z pobytu stałego i czasowego
SA-14 Zameldowanie na pobyt stały lub czasowy ( nie dotyczy cudzoziemców)
SA-15: Wymeldowanie z pobytu stałego i czasowego (nie dotyczy cudzoziemców)
SA-16:

Zgłoszenie

wyjazdu

poza

granice

Rzeczypospolitej

Polskiej

(nie

dotyczy

cudzoziemców)
SA-17: Zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej trwającego
dłużej niż 6 miesięcy (nie dotyczy cudzoziemców)
SA-18: Udostępnianie danych z rejestru mieszkańców i danych jednostkowych z rejestru
dowodów osobistych oraz dokumentacji związanych z dowodami osobistymi
II GRUPA
SA-1: Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych o zawartości alkoholu do 4,5% oraz
piwa, przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży (kat. A-detal)
SA-2: Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych o zawartości alkoholu do 4,5% oraz
piwa, powyżej 4,5% do 18% oprócz piwa oraz powyżej 18%, przeznaczonych do spożycia
poza

miejscem

sprzedaży

(kat.

ABC-

detal)

SA-3: Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, o zawartości alkoholu do 4,5%
oraz piwa, powyżej 4,5% do 18% z wyjątkiem piwa oraz powyżej 18% alkoholu,
przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży (kat. ABC- gastronomia)
SA-4: Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych dla przedsiębiorców, których
działalność polega na organizowaniu przyjęć (kat. ABC- catering)

SA-5: Zezwolenia na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych, w trakcie imprez
organizowanych na otwartym powietrzu lub w pomieszczeniach (kat. ABC)
SA-6: Zezwolenia na wyprzedaż napojów alkoholowych
SA-7: Postępowanie dotyczące opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów
alkoholowych
SA-25: Wydawanie zaświadczeń o przedsiębiorcy wpisanym do Ewidencji Działalności
Gospodarczej prowadzonej do dnia 31.XII.2011 r. przez Prezydenta Miasta Krakowa
SA-28: Udostępnienie rejestru wyborców Gminy Miejskiej Kraków – nasilenie przed
wyborami
SA-30: Dopisywanie do spisu wyborców – nasilenie przed wyborami
SA-43: Wydanie zgody na wjazd i postój pojazdu na drogach wewnętrznych Rynku
Głównego, Małego Rynku, Placu Szczepańskiego oraz Placu Wolnica ( usługa realizowana
częściowo drogą elektroniczną
SA-53: Wydanie decyzji o pozwoleniu na sprowadzenie zwłok lub szczątków ludzkich z
obcego państwa
SA-54: Przyjmowanie i wydawanie rzeczy znalezionych . Udzielanie informacji na temat
rzeczy znalezionych
SA-57: Rejestracja sprzętu do połowu ryb. Wyrejestrowanie sprzętu pływającego do
połowu ryb ( usługa realizowana częściowo drogą elektroniczną)

