
E-usługi w Urzędzie Gminy Czyże 

Szanowni Państwo, prosimy o wypełnienie ankiety w sprawie potrzeby wprowadzenia 

elektronicznych usług publicznych, realizowanych na poziomie lokalnym, dotyczących spraw, które 

mogą być załatwione w Urzędzie Gminy Czyże. 

Metryczka 

1. Płeć:    

 kobieta,  

 mężczyzna 

2. Wiek:     

 do 25 lat 

 od 26 do 35 lat 

 od 36 do 45 lat  

 od 46 do 55 lat  

 od 56 do 65 lat 

 powyżej 65   

3. Wykształcenie: 

 niepełne podstawowe 

 podstawowe  

 gimnazjalne 

 średnie/zawodowe 

 wyższe     

 

Proszę zaznaczyć właściwą odpowiedź we właściwym kwadracie 

 

1. „Czy chciałaby Pani/Pan załatwiać w Urzędzie …………………..… sprawy drogą elektroniczną 

 tak 

 nie 

 nie wiem 

2. „Czy jest coś, co uniemożliwiałoby Pani /Panu załatwianie spraw drogą elektroniczną?”  

 nie ma barier 

 wolę załatwiać sprawy osobiście w urzędzie, 

 nie mam komputera lub Internetu, 

 sprawa, którą jestem zainteresowana/y, nie jest dostępna drogą elektroniczną, 

 nie mam wiedzy o możliwości załatwiania spraw drogą elektroniczną, 

 załatwianie spraw drogą elektroniczną jest dla mnie za trudne, 

 nie mam czasu nauczyć się załatwiać spraw drogą elektroniczną, 

 inne 

3. „Co wpłynęłoby na to, że zechciałaby Pani / Pan załatwiać sprawy urzędowe drogą 

elektroniczną?”  

 kampania promocyjno-edukacyjna, 

 dostęp do szerszego katalogu spraw, 

 szybsze rozwiązywanie problemów przez infolinię wsparcia technicznego ePUAP, 

 inne 

 

 



4.  „Jakie sprawy z zakresu spraw podatków i opłat lokalnych chciałaby Pani /Pan załatwiać w 

formie elektronicznej w Urzędzie ………………………..………….……?”  

 Prowadzenie spraw w zakresie podatku od nieruchomości od osób fizycznych. 

 Prowadzenie spraw w zakresie podatku od nieruchomości od osób prawnych. 

 Prowadzenie spraw w zakresie podatku rolnego od osób fizycznych. 

 Prowadzenie spraw w zakresie podatku rolnego od osób prawnych. 

 Prowadzenie spraw w zakresie podatku leśnego od osób fizycznych. 

 Prowadzenie spraw w zakresie podatku leśnego od osób prawnych. 

 Prowadzenie spraw w zakresie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

 Złożenie wniosku o wydanie zaświadczenia z miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego. 

 Złożenie wniosku o wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagosp. 

przestrzennego. 

 Złożenie wniosku o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub 

stwierdzające stan zaległości. 

 Złożenie wniosku o wydanie zaświadczenia o powierzchni gospodarstwa rolnego 

 inne ………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

5. „Czy posiada Pani / Pan podpis elektroniczny, umożliwiający załatwienie spraw 

urzędowych przez Internet?”  

 tak 

 nie 

 nie wiem 

6. „Jaki podpis Pani/ Pan posiada?”  

 podpis zaufany (profil zaufany), 

 kwalifikowany podpis elektroniczny, 

 podpis osobisty (w e-dowodzie), 

 nie pamiętam jaki podpis posiadam. 

 nie posiadam podpisu elektronicznego 

 

 

Wyślij na adres: ugczyze@gczyze.pl 

 

mailto:ugczyze@gczyze.pl
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