Gmina Polkowice
realizuje projekt doﬁnansowany z Funduszy Europejskich
pn. „e-Polkowice”
Celem projektu jest intensyﬁkacja wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych do budowy,
uruchomienia i upowszechnienia nowych jakościowo, dojrzałych, elektronicznych usług publicznych.
Projekt jest realizowany na terenie gminy Polkowice, tj. obejmuje Urząd Gminy Polkowice oraz 18 pozostałych
jednostek organizacyjnych gminy.
Przedmiotem projektu jest:
– uruchomienie systemu informacji przestrzennej,
– ułatwienie klientom elektronicznej komunikacji z urzędem,
– wdrożenie systemu, który umożliwi elektroniczne dokonywanie płatności,
– doposażenie gminy w sprzęt informatyczny, który usprawni e-administrację oraz umożliwi załatwianie
spraw urzędowych przez internet,
– organizacja szkoleń dla urzędników gminy, które udoskonalą wprowadzenie „e-administracji”
w gminie Polkowice.
Czy e-administracja jest dla mnie?
TAK! Każdy obywatel może skorzystać z udogodnień oferowanych przez e-administrację. Dzięki niej możemy
zrealizować sprawy urzędowe za pośrednictwem internetu, bez konieczności wychodzenia z domu, w dogodnym
miejscu i czasie.
Jeżeli założysz Proﬁl Zaufany (w Polkowicach możesz to zrobić np. w Urzędzie Gminy, Starostwie Powiatowym
lub Urzędzie Skarbowym) będziesz mógł załatwić wiele spraw bez konieczności podpisywania i składania
dokumentów w wersji papierowej – Proﬁl Zaufany zapewni Ci autoryzację i będzie Twoim cyfrowym podpisem
służącym do kontaktów z administracją publiczną [potwierdzi Twoją tożsamość] – Twoje dane będą bezpieczne
i nikt nie będzie mógł „podszyć się” pod Twoją osobę.
Czy warto korzystać z e-administracji?
TAK! Cyfryzacja administracji to wymierne korzyści również dla Ciebie.
Zaoszczędzisz czas – bez kolejek, dojazów, wychodzenia wcześniej z pracy załatwisz niemal
wszystko, czego potrzebujesz.
Zaoszczędzisz pieniądze (przecież czas to pieniądz), a dodatkowo nie poniesiesz kosztów dojazdu,
nie będziesz musiał drukować dokumnetów, płacić za dodatkowe kserokopie czy odpisy – wiele spraw
będziesz mógł załatwiać elektronicznie.
Szybciej zrozumiesz – wszystko będzie napisane w instrukcji. Zawsze również będziesz mógł zadzwonić
i dopytać, jeśli nadal miałbyś wątpliwości.
Nauczysz się nowych rzeczy – dzięki e-administracji rozwiniesz swoje kompetencje komunikacyjne, a może
przekonasz się do załatwiania większej liczby spraw za pomocą środków komunikacji elektronicznej
(komputer, internet, telefon).
Będzie łatwiej – to wszystko sprawi, że uciążliwe dotychczas prowadzenie spraw w urzędze okaże się
całkiem sympatyczne i nie będzie wiązało się z utrudnieniami.
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Na czym polega projekt?
Dzięki doﬁnansowaniu projektu ze środków UE będziesz mógł zrealizować następujące e-usługi:
Przeglądanie zobowiązań ﬁnansowych z tytułu opłat i podatków lokalnych wraz z możliwością
elektronicznej płatności oraz systemem powiadomiania SMS o terminie płatności;
Przeglądanie i weryﬁkacja informacji dotyczących zawartych umów (np. z tytułu opłat lokalnych –
dzierżawy, wieczystego użytkowania, innych informacji o opodatkowanych gruntach, budowlach,
budynkach, pojazdach), weryﬁkacji i zmiany danych adresowych;
Sprawdzenie statusu oraz powiadomienie SMS o zmianie statusu sprawy prowadzonej przez urząd;
Możliwość udziału w procesie konsultacji społecznych oraz uczestniczenia w budżecie obywatelskim;
Usługa dotycząca danych przestrzennych (np. wyszukiwania zbiorów i danych przestrzennych, przeglądania
zbiorów, pobierania kopii);
Zgłoszenie zdarzenia na terenie miasta lub gminy Polkowice (np. nielegalne wysypisko, awaria
infrastruktury, itp.);
Wydanie wypisu/wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub ze studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy;
Uzyskanie postanowienia w sprawie zaopiniowania wstępnego projektu podziału nieruchomości;
Uzyskanie zaświadczenia o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego
z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;
Wystąpienie o ustalenie numeru porządkowego nieruchomości;
Złożenie wniosku o zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów;
Złożenie wniosku o wydanie zaświadczenia o zameldowaniu.

Wszystkie e-usługi, z których możesz skorzystać w Urzędzie Gminy znajdziesz tutaj:
https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/proﬁl-urzedu/GminaPolkowice

Spróbuj! Zobaczysz, że to proste.

E–ADMINISTR AC JA : EL A ST YCZNIE, EK SPRESOWO, EK STR A!
[ekonomicznie, efektywnie]

Projekt doﬁnansowany, ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
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