KARTA USŁUGI
Uzyskanie wglądu
elektronicznego do akt
sprawy w Wydziale IR WUW
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Co chcę załatwić?

Uzyskać wgląd elektroniczny do akt sprawy.

Kogo dotyczy?

Strony postępowania administracyjnego prowadzonego w Wydziale IR

Co przygotować?

Nr 34/2021/IR/1

Data
zatwierdzenia/aktualizacji:
22.12.2021 r.

1. Wniosek o udostępnienie dokumentów/akt sprawy lub ich odwzorowania w formie
elektronicznej (wniosek można złożyć wyłącznie poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą
Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu – ePUAP: /cya0y842lb/wuweu );
2. Zwrotny adres e-mail i nr telefonu kontaktowego.

Jakie dokumenty
muszę wypełnić?

Wypełnij wniosek, którego wzór znajdziesz w załączniku do karty (zał. 1) lub na stronie
internetowej: www.poznan.uw.gov.pl w zakładce: Sprawy /,
lub bezpośrednio pod adresem:
http://www.poznan.uw.gov.pl/karty-uslug

Jak wypełnić
dokumenty?

Dokument wypełnij czytelnie, zgodnie z zawartymi objaśnieniami. Wniosek należy podpisać
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, który należy złożyć za pośrednictwem ePUAP.

Ile muszę zapłacić?

Nie jest wymagana żadna opłata.

Kiedy złożyć
dokumenty?

Po wszczęciu postępowania w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu.

Gdzie załatwię
sprawę?

Sprawę załatwisz w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu
w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa
Dodatkowe informacje możesz uzyskać pod nr tel. 61 854 17 08 lub pod nr tel. osoby
prowadzącej sprawę.

Co zrobi urząd?

Jaki jest czas
realizacji?
Jak się odwołać?

Informacje
dodatkowe

Udostępni stronie postępowania wybrane dokumenty lub akta, w formie oryginalnego
dokumentu elektronicznego (jeżeli w takiej formie został wytworzony) lub cyfrowego
odwzorowania będącego kopią elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej,
umożliwiające zapoznanie się z tą treścią i jej zrozumienie bez konieczności bezpośredniego
dostępu do oryginału.
Pliki w formacie PDF - nie więcej niż 50 stron formatu A3 w ramach danego postępowania.
Dostęp do dokumentów / akt za pośrednictwem platformy nextcloud
(https://nextcloud.poznan.uw.gov.pl).
Dodatkowe informacje możesz uzyskać pod nr tel. 61 854 17 08 lub pod nr tel. osoby
prowadzącej sprawę
Maksymalnie 10 dni roboczych.
Nie ma możliwości odwołania.

Dostęp:
- link do platformy nextcloud (aktywny przez 7 dni kalendarzowych) pod którym udostępnione
będą dokumenty elektroniczne zostanie przesłany na wskazany we wniosku adres e-mail;
- hasło dostępu zostanie przekazane telefonicznie przez osobę prowadzącą sprawę.
Wgląd elektroniczny do akt sprawy jest usługą dodatkową, pełni jedynie funkcję informacyjną,
nie stanowi wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów Kodeksu postępowania
administracyjnego, a tym samym nie wpływa na bieg terminów administracyjnych.

