Lider projektu
Gmina Prusice

Projekt 5.2.1 PO KL:

Rozwój e-urzędów w 8 JST województwa dolnośląskiego
(POKL.05.02.01-00-036/13)
Mieszkańcu poznaj nowe e-usługi w 8 JST województwa dolnośląskiego!
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 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.

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.
GMINA DOBROSZYCE

GMINA PRUSICE
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Wydawanie zaświadczeń z ewidencji ludności
Wydanie odpisów z aktu stanu cywilnego
Sprostowanie, uzupełnienie aktu stanu cywilnego
Zaświadczenie o numerze PESEL
Zaświadczenie o zameldowaniu lub wymeldowaniu
Zaświadczenie o ilości osób zameldowanych w lokalu lub
budynku
Dopisanie do spisu wyborców
Dzierżawa nieruchomości
Jednorazowe zezwolenie na sprzedaż/podawanie napojów
alkoholowych
Częściowa rekompensatę kosztów dowozu dziecka niepełnosprawnego do szkoły znajdującej się poza terenem
administracyjnym gminy
Oddawanie nieruchomości w dzierżawę i w użyczenie
Umorzenie w części lub w całości: zaległości podatkowej,
odsetek za zwłokę, opłaty prolongacyjnej
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
Przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy
Rozłożenie na raty płatności: podatku, zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę
Wydanie decyzji o warunkach zabudowy
Wyrażenie zgody na wykorzystanie herbu/logo miasta
Zezwolenie na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych
Wypisy i wyrysy ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Wniosek do budżetu o podjęcie przez organy JST działań
w zakresie realizacji zadań własnych

GMINA WOŁÓW
1.
2.
3.
4.

Deklaracja na podatek leśny
Deklaracja na podatek rolny
Deklaracja na podatek od nieruchomości
Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
5. Wniosek o nadanie / zmianę numeru porządkowego nieruchomości.
6. Podział nieruchomości
7. Wniosek o wydanie wpisu i wyrysu z MPZP.
8. Wydanie decyzji o warunkach zabudowy
9. Wniosek o wydanie decyzji administracyjnej na usunięcie drzew lub krzewów.
10. Wydanie zaświadczenia o posiadaniu gospodarstwa rolnego.
11. Wniosek do budżetu o podjęcie przez organy JST działań
w zakresie realizacji zadań własnych

1.
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NOWE E-USŁUGI W 8 JST:.
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

ŚLĄSKIE

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

GMINA ZAWONIA
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Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
Dopisanie do spisu wyborców
Jednorazowe zezwolenie na sprzedaż/podawanie napojów alkoholowych
Udostępnianie informacji publicznej na wniosek
Wnioski i interpelacje radnych
Wydanie materiałów promocyjnych
Wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania
Wydawanie zaświadczeń z ewidencji ludności
Wyrażenie zgody na wykorzystanie herbu/logo miasta
Zaświadczenie o ilości osób zameldowanych w lokalu lub
budynku
Zaświadczenie o numerze PESEL
Zaświadczenie o zameldowaniu lub wymeldowaniu
Zezwolenie na przeprowadzenie imprezy masowej
Zezwolenie na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych
Zezwolenie na wycinkę lub przesadzanie drzew lub krzewów
Wniosek do budżetu o podjęcie przez organy JST działań
w zakresie realizacji zadań własnych

8.
9.
10.
11.
16. Zaświadczenie o zameldowaniu lub wymeldowaniu
17. Zaświadczenie o ilości osób zameldowanych
w lokalu lub budynku
18. Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew lub krzewów
19. Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
20. Wypis i wyrys ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
21. Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego
22. Zaświadczenie o zgodności zamierzonej zmiany sposobu
użytkowania obiektu budowlanego z ustaleniami obowiązującego MPZP
23. Nadanie numeru porządkowego nieruchomości
24. Dzierżawa, najem, użyczenie nieruchomości gminnych
25. Pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów,
wychowanków i słuchaczy zamieszkałych na terenie Gminy
26. Wniosek do budżetu o podjęcie przez organy JST działań
w zakresie realizacji zadań własnych

GMINA WISZNIA

12.
13.

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
Jednorazowe zezwolenie na sprzedaż/podawanie napojów alkoholowych
Podział nieruchomości
Rozłożenie na raty płatności: podatku, zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę
Udostępnianie informacji publicznej na wniosek
Wydanie decyzji o warunkach zabudowy
Wypisy i wyrysy ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Wydanie wypisów i wyrysów z operatu ewidencji gruntów
Wydawanie zaświadczeń z ewidencji ludności
Zaświadczenie o zameldowaniu lub wymeldowaniu
Zezwolenie na wycinkę lub przesadzanie drzew lub krzewów
Zmiana decyzji o warunkach zabudowy
Wniosek do budżetu o podjęcie przez organy JST działań
w zakresie realizacji zadań własnych

GMINA PROCHOWICE
1.
2.
3.
4.
5.

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
Pismo ogólne do urzędu
Podział nieruchomości
Udostępnianie informacji publicznej na wniosek
Wypisy i wyrysy ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
6. Wydawanie zaświadczeń z ewidencji ludności
7. Wyrażenie zgody na wykorzystanie herbu/logo miasta
8. Zaświadczenie o numerze PESEL
9. Zaświadczenie potwierdzające dokonanie opłaty za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż/podawanie napojów alkoholowych
10. Zezwolenie na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych
11. Wniosek do budżetu o podjęcie przez organy JST działań
w zakresie realizacji zadań własnych

MAŁA

1.
2.
3.
4.

Deklaracja na podatek leśny
Deklaracja na podatek rolny
Deklaracja na podatek od nieruchomości
Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
5. Wniosek o wydanie zaświadczenia z miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego
6. Wniosek o nadanie numeru porządkowego dla nieruchomości
7. Wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania
8. Udostępnianie informacji publicznej na wniosek
9. Zezwolenie na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych
10. Zezwolenie na wycinkę lub przesadzanie drzew lub krzewów
11. Wniosek do budżetu o podjęcie przez organy JST działań
w zakresie realizacji zadań własnych

POWIAT TRZEBNICKI
1.
2.

Zawiadomienie o zbyciu pojazdu
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

ADRESY PUNKTÓW POTWIERDZANIA PROFILU ZAUFANEGO:
• GMINA PRUSICE
URZĄD MIASTA I GMINY W PRUSICACH
Rynek 1, 55-110 Prusice
Punkt Obsługi Klienta

• GMINA OBORNIKI ŚLĄSKIE
URZĄD MIEJSKI W OBORNIKACH ŚLĄSKICH
ul. Trzebnicka 1, 55-120 Oborniki Śl.
budynek B I piętro

• GMINA WOŁÓW
URZĄD MIEJSKI W WOŁOWIE
Rynek 34,56-100 Wołów
Punkt Obsługi Klienta

• GMINA ZAWONIA
URZĄD GMINY W ZAWONI
ul. Trzebnicka 11, 55-106 Zawonia
I piętro, pokój nr 6

• GMINA WISZNIA MAŁA
URZĄD GMINY WISZNIA MAŁA
ul. Wrocławska 9, 55-114 Wisznia Mała, pok. nr 8

• GMINA PROCHOWICE
URZĄD MIASTA I GMINY PROCHOWICE
Rynek 1, 59-230 Prochowice, par ter, pok. 10

• GMINA DOBROSZYCE
URZĄD GMINY DOBROSZYCE
ul. Rynek 16, 56-410 Dobroszyce
Biuro Podawcze (pokój nr 4) oraz Pokój nr 3
– Gospodarka Odpadami

• POWIAT TRZEBNICKI
STAROSTWO POWIATOWE W TRZEBNICY
ul. Leśna 1, 55-100 Trzebnica
poziom II, Sekretariat Wydziału Architektury
i Budownictwa, pokój nr 219

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.

