
Właściciele nieruchomości z terenu Gminy Małogoszcz mogą składać deklarację o 

wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków 

komunikacji elektronicznej tj. za pośrednictwem elektronicznej Platformy Usług 

Administracji Publicznej – ePUAP. 

 

Do złożenia deklaracji niezbędne jest posiadanie bezpłatnego profilu zaufanego 

lub podpisu elektronicznego weryfikowanego kwalifikowanym certyfikatem. Aby 

uzyskać bezpłatny profil zaufany wystarczy założyć konto na www.epuap.gov.pl, 

wypełnić wniosek o założenie profilu zaufanego, a następnie udać się do dowolnego 

punktu potwierdzenia, aby potwierdzić swoją tożsamość np.  

 

Urząd Skarbowy w Jędrzejowie, ul. 11 Listopada 33, 28-300 Jędrzejów 

ZUS Biuro Terenowe w Jędrzejowie, ul. Kościelna 10, 28-300 Jędrzejów 

 

Podpis elektroniczny weryfikowany kwalifikowanym certyfikatem  można kupić 

w kilku firmach (tzw. kwalifikowanych podmiotach świadczących usługi certyfikacyjne w 

zakresie podpisu elektronicznego). Przedsiębiorstwa te są wpisane do rejestru Ministra 

Gospodarki. 

 

Po założeniu konta, należy: 

 zalogować się do systemu, wypełnić elektroniczny formularz Deklaracji o wysokości 

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 

 opatrzyć formularz:  

1) bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego 

kwalifikowanego certyfikatu (w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 września 

2001 r. o podpisie elektronicznym - Dz. U. z 2013 r. poz. 262, ze zm.) lub 

2) podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP (w rozumieniu ustawy z dnia 17 

lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania 

publiczne - Dz. U. z 2014 r. poz. 1114) 

 wysłać formularz do Urzędu 

 

 

Ważne! 

Informacja o złożeniu formularza w ePUAP zostanie automatycznie przekazana do 

Urzędu Gminy drogą elektroniczną. Dokumenty elektroniczne przesłane poprzez 

platformę będą rozpatrywane tylko pod warunkiem podpisania ich kwalifikowanym 

podpisem cyfrowym lub profilem zaufanym. 

W celu odszukania właściwej deklaracji należy postępować wg następującej ścieżki: 

Kliknąć Katalog spraw > Wyszukać w wyszukiwarce Urząd Miasta i Gminy w Małogoszczu 

> Pokaż sprawy wybranego urzędu > Ochrona środowiska > Prowadzenie działalności 

związanej ze składowaniem i gospodarką odpadami > Deklaracja, korekta deklaracji o 

wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

 

Złóż e-deklarację 

https://epuap.gov.pl/wps/myportal/aplikacje/skrzynka?formSubId=otig124o8w&serviceId=SC:192164&formName=RGVrbGFyYWNqYSBvIHd5c29rb8WbY2kgb3DFgmF0eSB6YSBnb3Nwb2Rhcm93YW5pZSBvZHBhZGFtaSBrb211bmFsbnltaQ==&kupName=ZGVrZ29r

