SCHEMAT CYFRYZACJI PROCESU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO DOT. WYDANIA DECYZJI O POZWOLENIU NA BUDOWĘ
inicjacja postępowania administarcyjnego
w trybie cyfrowym następuje przez złożenie
cyfrowego wniosku inwestora

platforma e-puap
wniosek
o pozwolenie na budowę
załącznik:
Oświadczenie o prawie
dysponowania nieruch.

podpis przez e-puap (inwestor)

załącznik:
Projekt zagospodarowania
Projekt arch.-bud.
(.PDF)
Załącznik: uzgodnienia
pozwolenia, decyzje
środowiskowe,
warunki zabudowy, itp.

rejestr wniosków
i pozwoleń na budowę

podpis przez e-puap (inwestor, pełnomocnik)

podpis projektanta składany za pomocą systemu
członkowskiego IARP i PIIB - zawierający informacje
o uprawnieniach i przynależności do Izby
podpis przez e-puap (rzeczoznawca)
lub podpis kwalifikowany

System członkowski zostanie wyposażony w odpowiednią funkcjonalność.
Projektant może podpisać projekt w systemie tylko jeżeli należy do Izby
samorządowej, ma opłacone składki i posiada odpowiednie uprawnienia.
Cały plik zawierający projekt z jego wszystkimi elementami składowymi
(rysunki, opisy, oświadczenia itp.) - opatrzony jednym podpisem
zawierającym informacje o uprawnieniach i przynależności do Izby.

podpis przez e-puap (urząd)
lub podpis przez e-puap (inwestor)
(skany dokumentów)

w przyszłości rozbudowa systemu o możliwość
interaktywnego wspomagania pracy organów aa-b
w zakresie przeglądania niezbędnych danych
do sprawdzenia zgodności projektu z przepisami

rejestracja wniosku
nadanie numeru

organ administracji arch.-bud.
rozpatrywanie wniosku o pozwolenie na budowę
podpis przez e-puap (urząd)
podpis przez e-puap (inwestor)

wezwania,

wprowadzenie do systemu
danych o lokalizacji inwestycji
(miejscowość, nr działki)

uzupełnienie wniosku
automatyczne pozyskanie danych
dla określonego terenu inwestycji

podpis przez e-puap (urząd)

postanowienia

podpis projektanta przez system
członkowski IARP i PIIB

1)

Udostępnianie stronom akt
sprawy - zdalnie (cyfrowo)

przekazanie linka do platformy
cyfrowej urzędu z aktami sprawy,
oddzielnie przekazanie hasła
do otwarcia plików na
platformie cyfrowej

załącznik:
Projekt zagospodarowania
Projekt arch.-bud.
(.PDF)

informacje z planów
miejscowych, kataster,
tereny zalewowe,
osuwiska, Obszar
Natura 2000, itp.

poprawa,
uzupełnienie projektu

strony postępowania
administracyjnego

1)

w zawiadomieniu o wszczeciu postepowania
wysłanym do stron podaje się link do
platformy cyfrowej, na której znajdują się akta sprawy.
Strona, która chce mieć cyfrowy wgląd w akta
podaje w uwierzytelniony sposób np. (e-puap)
adres e-mail, na który urząd wysyła hasło
do otwarcia plików z aktami sprawy

2)

możliwe - ostęplowanie fizyczne wydruku projektu
przez urząd po złożeniu oświadczenia przez
inwestora o zgodności wydruku projektu z oryginałem

decyzja o pozwoleniu
na budowę
organy nadzoru
budowlanego

metadane dla
terenu inwestycji:

podpis przez e-puap (urząd)
podpis zaufany lub kwalifikowany

2)
potwierdzenie ostateczności decyzji wydruk decyzji i projektu przez inwestora
- przekazanie projektu na budowę
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