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Instrukcja podpisywania zbiorów APP 

 Przechodzimy na stronę gminy np.: kijewokrolewskie.e-mapa.net. Wybieramy zakładkę 

Przystąpienia -> Wykaz przystąpień.  

 

UWAGA jeśli nie widzą Paostwo zakładki, proszę napisad taką informację na serwis obsługi głoszeo 

Przejdziemy automatycznie do nowej karty Legislacja MPZP, gdzie wybieramy Podpisany zbiór 

APP 

Następna strona pokaże, czy zbiory dla gminy są podpisane. Jeżeli nie są, to należy 

postępowad w następujących krokach, zgodnie z punktami na stronie www: 
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1. Pobieramy niepodpisany zbiór MPZP/SUIKZP, a następnie sprawdzamy zbiór 

walidatorem 

2. Jeżeli jest poprawny, podpisujemy zbiór podpisem zaufanym lub jednym z wielu 

programów (na stronie Podpisz dokument elektronicznie za pomocą podpisu zaufanego 

- Portal gov.pl możemy również zweryfikowad poprawnośd podpisu) 

3. Wgrywamy plik na serwer e-mapa.net lub możemy wskazad link bezpośredni do zbioru, 

jeżeli został on już wcześniej zamieszczony np. na BIPie.  

 

 W internecie można uzyskad informację, jak w różnych programach wykonad odpowiedni 

podpis elektroniczny dla zbioru danych APP (wewnętrzny, otoczony). Odpowiednie instrukcje 

powinny byd również zawarte w dokumentacji dołączonej do oprogramowania dostarczonego 

przez dostawcę podpisu. Do jednej z takich instrukcji dodaliśmy link w punkcie 2., który można 

wywoład klikając na słowa „wielu programów”. Z uwagi na to, że firmy aktualizują swoje 

oprogramowanie, sposób postępowania może ulec zmianie, więc załącznik 1 zawiera 

zaktualizowane asady postępowania w programach proCentrum SmartSign  i PEM-HEART. 

Po wykonaniu wszystkich czynności efektem koocowym będzie pojawienie się na stronie Wykaz 

MPZP znaczników graficznych wskazujących pozytywne podpisanie plików: 

 

UWAGA: podpisane zbiory zostaną automatycznie włączone do usługi pobierania, nie trzeba 

wykonywad żadnych więcej czynności w tym zakresie. 

  

Pobranie zbioru APP studium 

Pobranie zbioru APP MPZP 

https://moj.gov.pl/nforms/signer/upload?xFormsAppName=SIGNER&xadesPdf=true
https://moj.gov.pl/nforms/signer/upload?xFormsAppName=SIGNER&xadesPdf=true
https://moj.gov.pl/nforms/signer/upload?xFormsAppName=SIGNER&xadesPdf=true
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Załącznik 1 

proCentrum SmartSign 
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PEM-HEART 
 

W głównym oknie programu klikamy „Podpisz”, a następnie w oknie „Podpis elektroniczny” 
wybieramy „Dodaj plik” i wskazujemy plik z dysku lokalnego.  
 

 
Po wskazaniu pliku do podpisu wybieramy „Opcję…” i zaznaczamy parametry jak poniżej: 
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Po określeniu odpowiednich parametrów w oknie „Ustawienia” klikamy „Ok”, a następnie „Dalej”  
i podajemy hasło. 

 

 


