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Wniosek dotyczący prowadzenia działalności gospodarczej
Miejsce załatwienia sprawy

Wydział Administracyjny i Rozwoju Gospodarczego , parter,
pokój nr 101,tel.432 91 17, e- mail: hglod@dukla.pl

Osoba załatwiająca sprawę

Halina Głód – inspektor

Wymagane dokumenty

Formularz CEIDG-1 umożliwia:
 zgłoszenie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej
 zgłoszenie zmiany wpisu do ewidencji działalności gospodarczej
 dokonanie wpisu informacji o zawieszeniu działalności
gospodarczej
 dokonanie wpisu informacji o wznowieniu działalności
gospodarczej
 dokonanie wpisu informacji o zaprzestaniu działalności
gospodarczej

Opłaty

Wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej nie podlega opłacie.

Termin załatwienia sprawy

Organ gminy przyjmuje wniosek przesyła do CEIDG nie później niż
następnego dnia roboczego od dnia jego otrzymania. Wniosek stanowi
jednocześnie zgłoszenie do:
 Zakładu Ubezpieczeń Społecznych albo do Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego
 Naczelnika Urzędu Skarbowego
 Głównego Urzędu Statystycznego
 Jeżeli wniosek okaże się niepoprawny organ gminy wezwie do
jego uzupełnienia lub skorygowania , w terminie 7 dni roboczych
pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania.

Tryb odwoławczy

Organ gminy nie wydaje w tej sprawie żadnej decyzji ani postanowienia z
możliwością odwołania.

Inne informacje

Organ gminy przyjmuje wniosek o wpis do CEIDG, potwierdza
tożsamość wnioskodawcy oraz wydaje przedsiębiorcy potwierdzenie
przyjęcia wniosku. Następnie przekształca wniosek na formę dokumentu
elektronicznego, opatrując go podpisem elektronicznym upoważnionego

pracownika urzędu gminy i przesyła do CEIDG nie później niż
następnego dnia roboczego od dnia jego otrzymania. Wniosek stanowi
jednocześnie zgłoszenie do ZUS,KRUS, GUS, oraz Naczelnika Urzędu
Skarbowego (wniosek dotyczy osób fizycznych podlegającej wpisowi do
Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej). Wniosek
o wpis do CEIDG można złożyć osobiście w wybranym przez
przedsiębiorcę urzędzie gminy ( podpisany w obecności pracownika
urzędu przyjmującego wniosek).Przedsiębiorca może wypełnić wniosek
on-line w CEIDG, a następnie wydrukować i udać się do urzędu gminy w
celu jego podpisania i złożenia. Tak wypełniony wniosek będzie dostępny
w systemie CEID przez 7 dni. Urzędnik odnajduje wniosek w CEIDG po
kodzie kreskowym.
A także wysłać listem poleconym (w tym przypadku własnoręczność
podpisu wnioskodawcy musi być poświadczona przez notariusza) Za
pośrednictwem formularza elektronicznego dostępnego na stronie
internetowej CEIDG w BIP Ministra ds. Gospodarki oraz za
pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej
system teleinformatyczny CEIDG przesyła wnioskodawcy na wskazany
adres poczty elektronicznej potwierdzenie złożenia wniosku.
Podstawa prawna

Dz.U. z 2018 poz.647 Ustawa z dnia 6 marca 2018 roku o Centralnej
Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji
dla Przedsiębiorcy.

