
Zgodnie z zapisami Uchwały Nr XII/57/20 Zgromadzenia Związku Gmin Zagłębia Miedziowego z dnia 

9 kwietnia 2020 r. w sprawie określenia wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi składanych przez właścicieli nieruchomości, deklaracje złożone w formie 

elektronicznej muszą być opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy 

pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym 

ePUAP.  

Uwaga: W celu złożenia deklaracji poprzez ePUAP niezbędne jest posiadanie indywidualnego 
(darmowego) konta na ePUAP. 
 
Aby prawidłowo złożyć deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
poprzez ePUAP należy: 

- pobrać deklarację w wersji edytowalnej ze strony www.zgzm.pl na swój komputer, wypełnić 
ją i zapisać, 

- zalogować się na swoje konto na ePUAP a następnie: 

1) kliknąć w „Katalog spraw” i wybrać z zakładki „Sprawy ogólne” – „Pisma do urzędu” - „pismo 

ogólne do podmiotu publicznego”. Po przejściu w zakładkę należy kliknąć „załatw sprawę”, 

która przekieruje na stronę moj.gov.pl - „Pismo ogólne do podmiotu publicznego”. Następnie 

należy wybrać podmiot, do którego kierowane jest pismo, tj. Związek Gmin Zagłębia 

Miedziowego, wypełnić wymagane pola, w tym dane składającego i dodać z dysku zapisaną 

wcześniej wypełnioną deklarację. 

2) po przygotowaniu ww. pisma i dodaniu załącznika – deklaracji, należy kliknąć „podpisz profilem 

zaufanym”. Na numer telefonu przyjdzie kod autoryzacji, który trzeba wpisać a następnie 

należy kliknąć „podpisz i wyślij” - deklaracja zostanie prawidłowo przesłana do Związku Gmin 

Zagłębia Miedziowego. 

 

 

Założenie konta na ePUAP: 

1. Poprzez bankowość elektroniczną - wejdź na stronę gov.pl i kliknij w zakładkę „Profil 
zaufany”. W tej opcji założenie konta odbywa się za pośrednictwem Banku. Jeśli Twój bank 
daje taką możliwość, zaloguj się na swoje konto i załóż profil. 

Sprawdź, w których bankach można online założyć profil zaufany 

Bank potwierdzi Twoją tożsamość — w ok. 3 minuty konto zostanie założone. 

2. Poprzez ePUAP - zarejestruj swoje konto serwisie pz.gov.pl. Z konta użytkownika wyślij 
wniosek o założenie profilu zaufanego. 

Po wysłaniu wniosku masz dwa tygodnie na wizytę w wybranym przez siebie punkcie 
(np. oddziału NFZ, urzędu gminy, urzędu skarbowego lub do innej placówki oznaczonej 
znakiem PZ), gdzie potwierdzisz swoją tożsamość. 

Od momentu potwierdzenia tożsamości i uaktywnienia profilu zaufanego, możesz posługiwać 
się nim w komunikacji z urzędem. 

3. W sytuacji posiadania podpisu elektronicznego, zarejestruj swoje konto na portalu ePUAP 
(www.epuap.gov.pl). Z konta użytkownika wyślij wniosek o założenie profilu zaufanego. 

Potwierdź swoje dane za pomocą podpisu elektronicznego z certyfikatem kwalifikowanym. 

http://www.zgzm.pl/
https://pz.gov.pl/dt/registerByXidp
https://pz.gov.pl/pz/register

