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Portal Projektanta
Uzgadnianie dokumentacji projektowanych sieci uzbrojenia terenu.

Portal jest dostępny pod adresem https://portal.geopoz.poznan.pl/projektant/. Serdecznie
zapraszamy do skorzystania z nowej e-usługi.

Jest ona przeznaczona dla projektantów i inwestorów uzgadniających przebieg projektowanych sieci
uzbrojenia terenu oraz przedstawicieli podmiotów władających tymi sieciami.

Obsługa projektanta/inwestora
Potrzebujesz uzgodnić przebieg projektowanych sieci uzbrojenia terenu? Ten Portal jest dla Ciebie!
 

Korzystając z Portalu można złożyć wnioski o uzgodnienie
projektowanych sieci uzbrojenia terenu wraz z potrzebnymi
załącznikami. Nie ma potrzeby wizyty w urzędzie celem otrzymania
protokołu z narady koordynacyjnej – to załatwisz przez Portal.

Jak korzystać z Portalu - krok po kroku dla projektanta/inwestora
Zarejestruj się poprzez uzupełnienie formularza rejestracyjnego.1.

Po aktywowaniu konta przez urząd – złoż wniosek i wymagane załączniki, zatwierdź2.
wniosek.

Po otrzymaniu z urzędu dokumentu opłaty - zapłać za pośrednictwem Portalu.3.

Poczekaj na wyznaczenie daty narady koordynacyjnej.4.

Po zakończeniu narady będziesz mógł pobrać protokół oraz załączniki.5.

W przypadku negatywnej opinii, w ciągu 7 dni możesz wystąpić z wnioskiem o6.
przeprowadzenie ponownej narady, celem skorygowania uwag (bez wnoszenia dodatkowej
opłaty).

Obsługa konsultanta
Aby uprościć proces uzgadniania projektowanych sieci uzbrojenia terenu proponujemy konsultacje
drogą elektroniczną. Umożliwiamy wgląd do dokumentacji będącej przedmiotem narady
koordynacyjnej, dokonanie oceny projektu i wniesienie uwag. Cała procedura związana z
przeprowadzeniem narady koordynacyjnej odbywa się poprzez Portal.

https://portal.geopoz.poznan.pl/projektant/


Jak korzystać z Portalu - krok po kroku dla konsultanta
Zarejestruj się w Portalu – ustal login i hasło.1.

Otrzymasz listę spraw przekazanych na naradę.2.

Wyznaczony zostanie termin narady, do którego musisz wypowiedzieć się na temat3.
złożonego projektu – będziesz miał dostęp do wszystkich załączonych plików.

Będziesz mógł skonfrontować projekt z innymi konsultantami i miał wgląd do pozostałych4.
opinii.

Brak zajęcia stanowiska w określonym terminie spowoduje wpis w protokole „podmiot nie5.
składa zastrzeżeń do usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu”.

Korzyści
Oszczędzasz czas i pieniądze.

Uzyskujesz dostęp do opinii z narady.

Swoje zadania realizujesz bez konieczności wizyty w GEOPOZie.

Potrzebujesz więcej informacji?
Szczegółowe informacje na temat projektu i uruchomionych usług są umieszczane na naszej
stronie.

Pliki do pobrania
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