Usługi jakie zrealizujesz w swoim
urzędzie:

1 .Złożenie pisma ogólnego do
urzędu.
2.Sprawy związane z miejscowym
planem zagospodarowania
przestrzennego, studium
uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego.

ePUAP to strona internetowa, która
umożliwia obywatelom i przedsiębiorcom
realizację wielu spraw urzędowych drogą
elektroniczną, 24 godziny na dobę, 7 dni w
tygodniu, niezależnie od miejsca pobytu
(dom, praca, podróż).

3.Sprawy związane z gospodarką
nieruchomościami i budownictwem.

Chcesz szybko i skutecznie
zrealizować sprawę urzędową?

4.Sprawy związane z gospodarką
odpadami.

Wyślij pismo podpisane bezpłatnym
profilem zaufanym, na elektroniczną
skrzynkę podawczą (ESP) Twojego
urzędu.

5.Wycinka drzew i krzewów.

Załatw sprawę w urzędzie bez
wychodzenia z domu
Egzemplarz bezpłatny

6.Deklaracja na podatek rolny, od
nieruchomości, leśny.
7.Wnioski o wydanie decyzji o
umorzeniu lub rozłożeniu na raty
zaległości.

www.epuap.gov.pl
Projekt "Przyjazne e- urzędy na Warmii i Mazurach" jest
współfinansowany przez Unię Europejską ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki

Gmina Miejska Górowo Iławeckie

Gdzie potwierdzisz profil zaufany?

Co to jest profil zaufany
Profil zaufany to bezpłatna metoda
potwierdzania tożsamości obywatela w
systemie elektronicznej administracji- jest
to odpowiednik bezpiecznego podpisu
elektronicznego, weryfikowanego
ceryfikatem kwalifikowanym.
Wykorzystując profil zaufany można
załatwić wiele spraw urzędowych ( np.
wnoszenie podań, odwołań, skarg) drogą
elektroniczną bez wychodzenia z domu,
24 godziny na dobę z dowolnego miejsca.

- jednostki ZUS- u,
- urzędy wojewódzkie,
- urzędy skarbowe,
- konsulaty,
- instytucje publiczne, które
uzyskały zgodę Ministra
Administracji i Cyfryzacji na
prowadzenie punktu
potwierdzającego.
W NASZYM MIEŚCIE:
Urząd Miasta Górowo Iławeckie
Plac Ratuszowy 1 8
11 - 220 Górowo Iławeckie
tel. 89 762 70 20
umgorowo@gorowoilaweckie.pl

Profil zaufany to usługa dostepna
bezpłatnie dla wszystkich obywateli,
którzy założą konto na www.epuap.gov.pl
Korzyści z posiadania profilu zaufanego:
- oszczędność czasu i pieniędzy,
- poprawa bezpieczeństwa w porównaniu
do podpisu odręcznego,
- brak konieczności stosowania urządzeń
typu czytniki kart,
- możliwość załatwienia wiekszości spraw
administracyjnych przez internet,
epuap.gov.pl

epuap.gov.pl

epuap.gov.pl

