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Projekt 5.2.1 PO KL:

Rozwój e-urzędów w 8 JST województwa dolnośląskiego
(POKL.05.02.01-00-036/13)
Powiat Trzebnicki zyskał 12 nowych e-usług
Na Elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej tzw. ePUAPIE można korzystać
z załatwiania spraw poprzez e-usługi w poszczególnych jednostkach administracji publicznej.
Sprawy poprzez e-usługi będzie można załatwiać w 8 JST województwa dolnośląskiego
w ramach partnerskiego projektu, którego Gmina Prusice jest Liderem pod nazwą „Rozwój
e-urzędów w 8 JST województwa dolnośląskiego” współfinansowanego z Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki. Jeden z Partnerów Projektu Powiat Trzebnicki w ramach
realizacji projektu zyskał dla swoich petentów 12 nowych e-usług.

Co to jest e-usługa?
E-usługa to usługa świadczona drogą elektronicznąprzez sieć telekomunikacyjną, a w tym sieć
komputerową, np. Internet, z wykorzystaniem technologii informacyjnej, której świadczenie jest
zautomatyzowane i która wymaga niewielkiego udziału człowieka.
Jak korzystać z e-usług?
Z e-usług korzysta się przez ePUAP pod adresem:
www.epuap.gov.pl

NOWE E-USŁUGI W STAROSTWIE POWIATOWYM W TRZEBNICY:
1. Zawiadomienie o zbyciu pojazdu
2. Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
3. Regulacja stanu prawnego nieruchomości zajętych pod gminne i powiatowe
drogi publiczne
4. Użyczenie nieruchomości
5. Zgoda na czasowe zajęcie terenu gminy lub skarbu państwa
6. Udostępnianie informacji publicznej na wniosek

7. Utworzenie stowarzyszenia zwykłego
8. Rejestracja (wydanie duplikatu zaświadczenia) sprzętu pływającego
do amatorskiego połowu ryb na wodach śródlądowych
9. Udostępnianie bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu
10. Udostępnianie bazy danych BDOT500
11. Likwidacja działalności dot. wykonywania krajowego transportu drogowego
12. Zgłoszenie zamiaru rozpoczęcia robót geologicznych
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Projekt „Rozwój e-urzędów w 8 JST województwa dolnośląskiego ” jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet V Dobre rządzenie,
Działanie 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej. Poddziałanie:5.2.1 Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej.
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