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Gmina Oborniki Śląskie zyskała 26 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. Gmina Oborniki Śląskie, jako jeden
z Partnerów projektu w ramach realizacji zadania zyskała dla swoich petentów 26 nowych e-usług.
Co to jest e-usługa?
E-usługa to usługa świadczona drogą elektroniczną przez 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 GMINIE OBORNIKI ŚLĄSKIE:
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Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Dopisanie do spisu wyborców
Wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
Dopisanie do rejestru wyborców
Udostępnienie informacji publicznej
Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego
Uzgodnienie dokumentacji projektowej w zakresie lokalizacji w pasie drogi gminnej
urządzeń
Uzgodnienie dokumentacji projektowej w zakresie lokalizacji w pasie drogi gminnej
zjazdu
Podatek od nieruchomości od osób fizycznych
Podatek od nieruchomości od osób prawnych
Podatek od środków transportowych
Podatek rolny od osób fizycznych
Podatek leśny od osób fizycznych
Wydanie odpisów z aktu stanu cywilnego
Zaświadczenie o zameldowaniu lub wymeldowaniu
Zaświadczenie o ilości osób zameldowanych w lokalu lub budynku
Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew lub krzewów

26.

Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Wypis i wyrys ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Zaświadczenie o zgodności zamierzonej zmiany sposobu użytkowania obiektu
budowlanego z ustaleniami obowiązującego MPZP
Nadanie numeru porządkowego nieruchomości
Dzierżawa, najem, użyczenie nieruchomości gminnych
Pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów, wychowanków i słuchaczy
zamieszkałych na terenie Gminy
Wniosek do budżetu o podjęcie przez organy JST działań w zakresie realizacji zadań
własnych
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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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