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www.powiatkoscian.pl

Starosta Kościański informuje:
Uruchomione zostały e-usługi, dzięki którym możliwy jest dostęp do danych
powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego przez internet.
Za pomocą e-usługi i.Wniosek jest możliwe zamówienie przez internet
danych z powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w postaci:
- wypisów z rejestru gruntów,
- kopii mapy ewidencyjnej,
- kopii mapy zasadniczej.

Wybierz zamówienie D:
„wniosek o materiały”,
Jeżeli zamawiasz
kopię mapy
ewidencyjnej lub
zasadniczej
„Wniosek o
wypis/wyrys”
jest dostępny po
uwierzytelnieniu konta

4. Wypełnij formularz zamówienia
Dane podstawowe dotyczące wnioskodawcy zostają automatycznie wypełnione.
Określ lokalizację zamawianej mapy – wybierz obszar z mapy (lub wskaż działkę) – E – pozycja 8:

i.Wniosek – usługa dostępna pod adresem: wniosek.powiatkoscian.pl
usługi dostępne także z poziomu portalu powiatowego: powiatkoscianski.giportal.pl

To proste:
1. Wejdź na stronę internetową:

wniosek.powiatkoscian.pl

2. Zaloguj się

Wybierz „LUPĘ” – wyszukaj położenie i numer działki

lub kliknij ikonę ołówka i wskaż obszar z mapy
(należy zaznaczyć obszar zamknięty)

Jeżeli masz już konto i hasło – możesz się zalogować – A
Jeżeli jesteś nowym klientem – zarejestruj się – B

Uzupełnij dane i utwórz konto – C
Konto bez weryfikacji

wskaż obszar z mapy

umożliwia podgląd aktualnego
etapu zamówienia.

Następnie wyszukane działki DODAJ DO OBSZARU

Po zweryfikowaniu użytkownika w
starostwie jest możliwe składanie
kolejnych zamówień
korzystając z tego konta.

3. Złóż zamówienie
Po zalogowaniu będą widoczne aktualne zamówienia.
Jeżeli jesteś nowym klientem będzie widoczne puste pole zamówienia.
Należy wypełnić nowy wniosek - wybrać w niebieskim polu NOWY i wybrać zakres materiałów - D

Wybrane działki
pojawią się na
liście zamówienia,
sprawdź numer
działki!

i ZATWIERDŹ lub popraw wybór działek:

Wybierz przedmiot wniosku Określ rodzaj zamawianej mapy – wybierz z dostępnej listy F – pozycja 9.
w tym przypadku mamy do wyboru:
- Mapę ewidencji gruntów i budynków
- Mapę zasadniczą (dedykowana np. do
warunków zabudowy, przyłącza ..)
Mapa zostanie dodana do asortymentu

Wybieramy materiał – postać zamawianej mapy H

Komentarze i załączniki
W tej pozycji można dopisać dodatkowe komentarze do zamówienia, dotyczące zasięgu lub lokalizacji, a
także podpiąć pliki ze wskazaniem zasięgu zamawianej mapy.

5. Przejdź do podsumowania i wyślij swój wniosek
Wybieramy format mapy, i inne parametry - I

Istnieje także możliwość wyboru skali mapy, jeżeli nie zostanie określona mapa będzie w standardowej skali
Materiał pojawia się na liście „NAZWA MATERIAŁU”
Należy wskazać
Należy określić zakres uprawnień do przetwarzania mapy (sposób wykorzystania) – pozycja 10
- wybrać: do potrzeb własnych niezwiązanych z działalnością

Dane dodatkowe – postać mapy i forma odbioru - J
Można wskazać inną osobę upoważnioną do odbioru mapy i wpisać ją w formularzu - pozycja 11.
W pozycji 12 można wybrać postać mapy – zalecana postać nieelektroniczna – drukowana, oraz sposób
odbioru zamawianej mapy.
W pozycji 13 należy koniecznie wskazać do jakich celów ma służyć mapa, podać skalę oraz dodatkowy zasięg.

W podsumowaniu zostaną wyświetlone wszystkie informacje zawarte we wniosku i należy je zweryfikować.

Na tym etapie istnieje możliwość powrotu do edycji i skorygowania wniosku.
Po wysłaniu wniosku zostanie on przekazany do realizacji do starostwa, a na ekranie wyświetli się numer
zamówienia. Po przyjęciu zamówienia przez starostwo i przygotowaniu materiałów zostanie sporządzony
kosztorys, który zostanie przekazany wnioskodawcy do uiszczenia opłaty.
Zamawiana dokumentacja zostanie udostępniona po uiszczeniu należności.
Uruchomienie e-usług realizowane jest w ramach zadania „Dostawa i wdrożenie oprogramowania dla e-usług”, które jest częścią realizowanego
przez Powiat Kościański projektu pn. „Tworzenie, modernizacja i aktualizacja rejestrów publicznych oraz standardowych opracowań
kartograficznych i tematycznych gromadzonych w Starostwie Powiatowym w Kościanie oraz ich udostępnianie
za pomocą e-usług”, realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego (WRPO 2014+) na lata 2014-2020: Osi
Priorytetowej 2: „Społeczeństwo informacyjne” Działania 2.1 „Rozwój elektronicznych usług publicznych” Poddziałania 2.1.2 „Cyfryzacja
geodezyjnych rejestrów publicznych”.

