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Nowy wniosek

Projektant rozpoczyna pracę z WebZUDP od złożenia wniosku wraz z załącznikami za pośrednictwem
zakładki Nowy wniosek.

Wszystkie pola wyróżnione na czerwono należy uzupełnić.

Pola Wnioskodawca oraz Płatnik zostaną automatycznie uzupełnione o nazwę osoby która tworzy
wniosek.

W polu Inwestor wprowadzane zostaje imię i nazwisko osoby która stara się o np. przyłącz energii
elektrycznej czy sieci wodociągowej.

Pole Wnoszę o uzgodnienie projektu należy uzupełnić o treść określającą cel złożonego wniosku.

Należy podać lokalizację, dla której będzie wykonywane uzgodnienie. Można to zrobić uzupełniając
jedno z dwóch pól albo wyszukując konkretną działkę w polu Działka, obręb  albo wpisać Lokalizcja
/adres  danej działki.

W polu Przyłącza i sieci wybieramy jakiej sieci oraz jakiego rodzaju przewodu (lub armatury) dotyczy
wniosek.
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W polu Załączniki wprowadzamy pliki jakie należy dołączyć do wniosku. Zostaną one przekazane
osobom zainteresowanym - np. branżystom sprawdzającym czy przewód/armatura projektowana nie
będzie kolidować z obiektami już istniejącymi.

Pola czerwone są obligatoryjne. W przypadku „Wykazu współrzędnych *.txt” i „Projektu w postaci
pliku *.dxf” wystarczy dodać jeden z nich chyba, że zostanie zarządzone inaczej.
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Po uzupełnieniu wszystkich wymaganych dokumentów i informacji należy „złożyć wniosek”. Wniosek
zostanie przesłany do urzędu.
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Lista wniosków

W momencie złożenia wniosku przez Projektanta wniosek zostaje wysłany do Ośrodka, gdzie jest
zarejestrowany i zweryfikowany. Stan złożonego wniosku można sprawdzać w zakładce Lista
wniosków.

Okno Rejestr wniosków o uzgodnienie dokumentacji projektowej zapewnia dostęp do
złożonych wniosków. Jeżeli ośrodek wyślę informację dla konkretnej sprawy lub też stworzy dokument
obliczenia opłaty to pojawi się ta informacja w pierwszych dwóch kolumnach. Ikony znajdujące się w
nim umożliwiają:

 - dodanie do listy konkretnego wniosku

 - dodanie do listy na podstawie zaznaczenia na mapie

 - usunięcie wniosku z listy

 - wyczyszczenie listy wniosków

 - szczegóły dla zaznaczonego wniosku

 - stanowiska dla zaznaczonego wniostku

 - wyświetlenie interesującego nas obiektu w oknie widoku mapy poprzez wcześniejsze wybranie
z listy

http://10.10.1.205/dokuwiki/lib/exe/detail.php?id=webewid:lista_wnioskow&media=turboewid:dodaj_zglo.png
http://10.10.1.205/dokuwiki/lib/exe/detail.php?id=webewid:lista_wnioskow&media=turboewid:geom.png
http://10.10.1.205/dokuwiki/lib/exe/detail.php?id=webewid:lista_wnioskow&media=turboewid:usun_zglo.png
http://10.10.1.205/dokuwiki/lib/exe/detail.php?id=webewid:lista_wnioskow&media=webewid:listwnios2.jpg
http://10.10.1.205/dokuwiki/lib/exe/detail.php?id=webewid:lista_wnioskow&media=webewid:listwnios3.jpg
http://10.10.1.205/dokuwiki/lib/exe/detail.php?id=webewid:lista_wnioskow&media=webewid:listwnios4.jpg
http://10.10.1.205/dokuwiki/lib/exe/detail.php?id=webewid:lista_wnioskow&media=webewid:listwnios5.jpg


Last update: 2017/01/20 12:28 webewid:lista_wnioskow

Printed on 2017/01/24 08:33

 - dokumenty dołączone do wniosku

 - dokumenty otrzymane z ośrodka

 - wiadomości z ośrodka

 - pobierz wniosek, który został wygenerowany przy wysłaniu zgłoszenia do ośrodka.

 - pobierz dokument obliczenia opłaty.

 - dodaj potwierdzenie zapłaty. Tutaj można wysłać potwierdzenie dokonania zapłaty do ośrodka.

 - nowy wniosek do uzgodnienia
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