Wysyłanie pisma/wniosku o wydanie zaświadczenia do Lasów Miejskich – Warszawa (LM-W) przez
ePUAP

1. Na platformie ePUAP nie ma dokumentu, wniosku do wypełnienia, należy go pobrać ze
strony https://lasymiejskie.waw.pl (dostępny jest w wersji edytowalnej), wypełnić,
wygenerować pdf lub zeskanować. Nie jest konieczne wypełnianie ręczne i składanie
odręcznego podpisu, ponieważ podpis zostanie złożony w formie elektronicznej. W miejscu
podpisu wystarczy wpisać podpis z klawiatury.
2. Potwierdzenie opłaty skarbowej można zeskanować lub pobrać ze strony banku. Proszę
upewnić się, że jest to potwierdzenie zrealizowania transakcji. Nie zostanie zaakceptowane
zlecenie transakcji, transakcja oczekująca na realizację itp.
3. Założenie profilu zaufanego na platformie ePUAP możliwe jest prze stronę banku. Banki mają
możliwość automatycznego uwierzytelniania profilu. Inną drogą jest, po założeniu profilu,
uwierzytelnienie go w instytucji do tego uprawnionej, np. ZUS itp.
4. Wysyłanie wniosku:
Po zalogowaniu się na swoje konto ze strony login.gov.pl należy kolejno wybrać:
1) Sprawy ogólne,
2) Pisma do urzędu,
3) Pismo ogólne do podmiotu publicznego, niebieski prostokąt – załatw sprawę,
4) Wybierz urząd z listy: Lasy Miejskie – Warszawa,
5) Wybieramy pismo z listy Rodzaj pisma: Wniosek, wpisujemy Tytuł pisma: Zaświadczenie,
w treści pisma jest możliwość wpisania dowolnego tekstu, np. treści wniosku, jeśli nie
dołączamy wniosku oddzielnie,
6) Dołączamy potwierdzenie opłaty,
7) Klikamy Dalej, wybieramy Podpisz, Podpisz podpisem zaufanym, podpisujemy, klikamy
wyślij,
8) Na górze strony pojawi się zielony napis informujący o wysłaniu pisma,
9) Istnieje możliwość pobrania Urzędowego Potwierdzenia Przedłożenia (UPP), czyli
potwierdzenia wysłania.
5. Termin wydania zaświadczenia to 7 dni.
6. Zaświadczenie można uzyskać w formie papierowej (wysyłane pocztą tradycyjną) lub w
formie elektronicznej (wysłane przez ePUAP). W przypadku odbioru przez ePUAP, wysyłane
jest pismo w wersji elektronicznej podpisane podpisem kwalifikowanym. Notariuszowi należy
dostarczyć je w wersji elektronicznej (np. przesłać mailowo, dostarczyć na nośniku
cyfrowym).
7. By pobrać zaświadczenie przez ePUAP, należy najpierw potwierdzić odbiór, następnie w
folderze Odebrane pobrać plik dołączony do wiadomości z Lasów Miejskich – Warszawa.

