Instrukcja obsługi wypełnienia deklaracji za gospodarowanie
odpadami w formie elektronicznej.
1. Dotarcie do strony z opisem usługi:
a) Wykorzystujemy odnośnik na stronie internetowej gminy goworowo.pl:
http://goworowo.pl/nowosci/zmiana-deklaracji-o-wysokosci-oplaty-za-gospodarowanie-odpadamikomunalnymi-od-1-x-2020r
b) W przeglądarce internetowej wpisujemy adres: wrotamazowsza.pl a następnie po lewej stronie w
polu wyszukaj usługę wpisujemy „Goworowo” i następnie z listy usług wybieramy pozycję: „
Deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Urząd Gminy
Goworowo)”

2. Na dole strony w sekcji: „Zrealizuj usługę przez Internet” należy kliknąć ikonę z lupą –
„Wypełnij formularz elektronicznie”

3. System przekierowuje nas na stronę do zalogowania się. Jeżeli klient posiada konto na portalu
wrotamazowsza.pl to używa własnych danych autoryzacyjnych lub loguje się za pomocą profilu
zaufanego. Jednocześnie istnieje możliwość założenia konta. Po poprawnej autoryzacji system
przenosi nas do przygotowanego formularza.

4. Przygotowany formularz otworzy się w nowym oknie i należy go wypełnić zgodnie ze stanem
faktycznym. Wszystkie pola wymagane oznaczone są gwiazdką. Po oświadczeniach dotyczących
ilości mieszkańców w sekcji E oraz wyposażenia nieruchomości w przydomowy kompostownik w
sekcji F formularz automatycznie wyliczy wysokość opłaty miesięcznej.
Bardzo prosimy o uzupełnienie aktualnych danych kontaktowych (e-mail, telefon).

Poprawność wypełnienia formularza można zweryfikować klikając na dole strony przycisk
„Sprawdź”. Jeżeli nie pojawi się komunikat o błędach, to formularz zapisujemy za pomocą
przycisku „Zapisz”.

Po poprawnym zapisaniu formularza powstaje dokument, który znajduje się pod adresem:
https://www.wrotamazowsza.pl/pl/p/eurzad/eurzad/wersje_robocze/

5. Po przejściu na powyższą stronę musimy dokument podpisać deklarację certyfikatem
kwalifikowanym lub profilem zaufanym, w tym celu wybieramy ikonę opcje i postępujemy zgodnie
z instrukcjami na portalach właściwych za podpis elektroniczny.

Po podpisaniu dokumentu musimy go wysłać, w tym celu wybieramy z opcji pozycje Wyślij.

Po poprawnym wysłaniu dokumentu pojawia się komunikat podobny do poniższego:

Po przejściu na stronę: https://www.wrotamazowsza.pl/pl/p/eurzad/eurzad/obsluga_spraw/ widzimy
listę spraw, a dla sprawy powiązanej z wysłaną deklaracją możemy wyświetlić szczegóły.
Status „Wysłano dokumenty” oznacza, że zostały one przekazane do systemu Elektronicznego
Zarządzania Dokumentami w Urzędzie Gminy Goworowo.

