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23 powiaty województwa dolnośląskiego 
(bolesławiecki, dzierżoniowski, głogowski, 

jaworski, kłodzki, kamiennogórski, legnicki, 
lubański, lubiński, lwówecki, oleśnicki, oławski, 

polkowicki, strzeliński, średzki, świdnicki, 
trzebnicki, wałbrzyski, wołowski, wrocławski, 
ząbkowicki, zgorzelecki, złotoryjski) podjęły 

się wspólnej realizacji projektu pn. Platforma 
Elektronicznych Usług Geodezyjnych 
– PEUG, w ramach którego zastosowano 
rozwiązania zapewniające mieszkańcom, 

przedsiębiorcom oraz innym zainteresowanym  
osobom szybszy dostęp do map, wypisów  

i wyrysów oraz innych dokumentów 
geodezyjnych przez internet.

Celem projektu jest podniesienie 
konkurencyjności regionu  

poprzez modernizację zasobów geodezyjno-
-kartograficznych Powiatów Województwa 

Dolnośląskiego, ukierunkowaną na podniesienie  
liczby i jakości świadczonych e-usług przez 
administrację publiczną oraz podwyższenie 

kompetencji pracowników 23 jednostek 
samorządu terytorialnego w zakresie stosowania 

nowoczesnych rozwiązań IT  
w procesie świadczenia tych usług. 

• wdrożenie e-usług  
na 3 i 4 poziomie dojrzałości,

• modernizacja bazy 
sprzętowej i oprogramowania 
bazodanowego w powiatowych 
ośrodkach dokumentacji 
geodezyjnej i kartograficznej,

• cyfryzacja zasobów 
geodezyjnych, 

• podniesienie kompetencji 
pracowników powiatowych 
ośrodków dokumentacji 
geodezyjnej i kartograficznej 
w zakresie świadczenia e-usług.

ZREALIZOWANE 
DZIAŁANIA:

PEUG – WYGODA  
I NOWOCZESNOŚĆ

Wprowadzone e-usługi na 3 i 4 poziomie dojrzałości pozwolą  
na załatwienie sprawy za pośrednictwem internetu, bez konieczności 

osobistej wizyty w urzędzie, ponieważ zapewnią dwustronną 
interakcję zakończoną transakcją.



KORZYŚCI Z WDROŻENIA PEUG  

W 23 POWIATACH  

W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM

PEUG zwiększa dostęp do rejestrów publicznych i pozytywnie wpływa 
na sprawną obsługę klientów. PEUG zapewnia sprawne działania administracji 

publicznej, powszechną dostępność usług, redukcję kosztów.
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Beneficjenci PEUG:

Pracownicy jednostek administracji publicznej:
•  pracownicy gminnych i wojewódzkich jednostek samorządu terytorialnego,
• pracownicy Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej,
• pracownicy Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii,
•  pracownicy powiatowych i wojewódzkich inspektoratów nadzoru budowlanego;

Pracownicy instytucji branżowych zarządzających sieciami;

Podmioty związane zawodowo z informacją przestrzenną:
• Geodeci,
• Urbaniści,
• Planiści,
• Projektanci;

Rzeczoznawcy majątkowi;

Komornicy sądowi; 

Przedsiębiorcy zainteresowani informacją przestrzenną; 

Osoby fizyczne:
• prowadzące inwestycje budowlane,
• zainteresowane dostępem do rejestrów publicznych;

Użytkownicy wewnętrzni – pracownicy Starostw Powiatowych – PODGIK.


