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Gminie Brenna!

Potwierdź profil zaufany

e-Urząd – dodaj do ulubionych! 
Wsparcie elektronicznej administracji Gmin: 

 Strumień, Brenna, Hażlach, Pawłowice i Zebrzydowice 
oraz Miast: Ustroń i Wodzisław Śląski



Więcej informacji znajduje się na stronie www.brenna.org.pl w zakładce e-URZĄD

Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Priorytet V Dobre rządzenie

Działanie 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej
Poddziałanie 5.2.1 Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej POKL

Projekt pn. „e-Urząd – dodaj do ulubionych! Wsparcie elektronicznej administra-
cji Gmin: Strumień, Brenna, Hażlach, Pawłowice i Zebrzydowice oraz Miast: Ustroń 
i Wodzisław Śląski” umożliwia mieszkańcom oraz klientom Urzędu Gminy Brenna 
zrealizować m.in. następujące usługi: 

 – Potwierdzanie profilu zaufanego ePUAP (bezpłatna metoda uwierzytelniania oby-
wateli w e-administracji, m.in. ePUAP, ZUS, CEIDG, urzędy) 

 – Podatki od nieruchomości – dane finansowe (kwoty należności, harmonogram 
płatności) oraz dane techniczne (wykaz nieruchomości wraz ze składnikami wpły-
wającymi na wymiar podatku), możliwość złożenia deklaracji w wersji elektro-
nicznej za pośrednictwem ePUAP, podpisanej profilem zaufanym 

 – Portal Gospodarki Odpadami (zobowiązania właściciela nieruchomości z  tytułu 
wywozu odpadów, możliwość złożenia deklaracji w wersji elektronicznej za po-
średnictwem ePUAP, podpisanej profilem zaufanym) 

 – Wnioski o wydanie koncesji alkoholowych 
 – Możliwość płatności on-line (podatki, odpady komunalne, koncesje alkoholowe) 
 – System Powiadamiania Klientów (SMS, e-PUAP, e-mail) 

Projekt zakłada osiągnięcie następujących wskaźników: 
 – Szybsza obsługa 
 – Łatwiejsze załatwianie spraw 
 – Przeszkoleni pracownicy 
 – Niższe koszty administracji i usług publicznych 
 – Wzrost liczby elektronicznych usług świadczonych za pomocą platformy ePUAP 

Łączna kwota dofinansowania projektu w Gminie Brenna: 288.691,40 zł. 

e-Urząd – dodaj do ulubionych! 
Wsparcie elektronicznej administracji Gmin: Strumień, Brenna, Hażlach, Pawłowice i Zebrzydowice  

oraz Miast: Ustroń i Wodzisław Śląski



Komunikacja w ramach realizacji e-usług będzie się odbywać przy wykorzystaniu 
profilu zaufanego ePUAP. Jest to bezpłatna metoda uwierzytelniania obywateli 
w e-administracji. W celu otrzymania profilu zaufanego należy: 

Po uzyskaniu profilu zaufanego możliwa jest komunikacja elektroniczna z Urzędem 
Gminy Brenna.

Więcej informacji znajduje się na stronie www.brenna.org.pl w zakładce e-URZĄD

Profil zaufany ePUAP
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WEJŚĆ NA STRONĘ
www.epuap.gov.pl

DOKONAĆ REJESTRACJI I ZŁOŻYĆ WNIOSEK 
O WYDANIE PROFILU ZAUFANEGO ePUAP

UDAĆ SIĘ DO PUNKTU POTWIERDZAJĄCEGO PROFI-
LE ZAUFANE W CELU POTWIERDZENIA

(URZĄD GMINY BRENNA – BIURO PODAWCZE)



Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Urząd Gminy Brenna, ul. Wyzwolenia 77, 43-438 Brenna
tel.: +48 33 853 62 22, fax: +48 33 853 63 70, e-mail: poczta@brenna.org.pl

Więcej informacji znajduje się na stronie www.brenna.org.pl w zakładce e-URZĄD

Logowanie i e-usługi w systemie e-Urząd 

Posiadając konto na platformie ePUAP można zalogować się bezpośrednio na 
platformie e-Urząd, znajdującej się pod adresem https://eurzad.brenna.org.pl/eurzad.

Po wejściu na ww. stronę należy wybrać znajdujący się po lewej stronie przycisk 
LOGOWANIE, a następnie LOGOWANIE PRZEZ ePUAP.

W  danych nagłówkowych znajduje się adres oraz informacje o  osobie aktualnie 
zalogowanej. W oknie głównym znajduje się tabela wraz z wykazem nieruchomości 
przypisanych podatnikowi, informacje dotyczące o  ewentualnych podatkach od 
pojazdów oraz inne zobowiązania wobec urzędu, np. opłata za odpady komunalne.

Po kliknięciu w wybraną pozycję z tabeli zostaną wyświetlone dodatkowe dane:

 – „Numer karty kontowej” –  wyświetlone zostaną dane techniczne związane z podatkiem;
 – „Kwota zobowiązania” – wyświetlone zostaną dane na karcie kontowej
 – „Saldo” – wyświetlenie rat oraz ich rozliczenie lub też informację o  kolejnych 
transakcjach

Wysyłka formularza do Urzędu

 1. Po zalogowaniu się za pomocą przycisku LOGOWANIE PRZEZ ePUAP należy wejść 
do pozycji KATALOG USŁUG oraz wybrać odpowiednią usługę elektroniczną.

 2. Wypełnić formularz i wybrać opcję WYŚLIJ.
 3. Poczekać na realizację usługi i odpowiedź ze strony Urzędu Gminy poprzez ePUAP.
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