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DOKONANIE WPISU, ZMIANY WPISU, ZAWIESZENIA 
LUB WZNOWIENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 

ORAZ WYKREŚLENIA WPISU W CENTRALNEJ EWIDENCJI 
I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (CEIDG)

WYMAGANE DOKUMENTY
1. Wniosek – druk dostępny w Urzędzie Gminy i Miasta w Stawiszynie., pokój nr 6 oraz na stronie

www.ceidg.gov.pl w zakładce Formularze i instrukcje, a także w zakładce Wypełnij wniosek przez
Internet.       

2. Dokument stwierdzający tożsamość (do wglądu).

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY
Urząd  Gminy i Miasta w Stawiszynie
Stanowisko ds. ewidencji ludności  i  działalności gospodarczej, 
Pokój nr 6
tel. 62 7528079 wew. 23, e-mail   ewidencja.ludnosci@ stawiszyn.pl

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY
Następny dzień roboczy od dnia złożenia poprawnego wniosku.

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY
W zależności od rodzaju wniosku, nastąpi: 

1) wpis do CEIDG, 
2) zmiana wpisu do CEIDG, 
3) wpis informacji o zawieszeniu działalności gospodarczej, 
4) wpis informacji o wznowieniu działalności gospodarczej, 
5) wykreślenie wpisu w CEIDG.

Po  dokonaniu  w/w  czynności  przedsiębiorca  dokonuje  wydruku  wpisu  ze  strony  internetowej
www.cedig.gov.pl 

OPŁATY
Brak.

TRYB ODWOŁAWCZY
Brak.

PODSTAWA PRAWNA
Ustawa z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2017 r.,poz. 2168)

DODATKOWE INFORMACJE 

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
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1. Aby dokonać czynności związanych z działalnością gospodarczą jako osoba fizyczna można
wybrać jeden z trybów postępowania:
1) pobrać,  wypełnić  i złożyć  wniosek  papierowy  w wybranym  urzędzie  gminy;  Gmina

przekształca go na wniosek elektroniczny (wpisuje dane do CEIDG),
2) zalogować  się  do  CEIDG,  wypełnić  wniosek  on-line,  wydrukować  i zanieść  go  

do wybranego Urzędu,
3) bez logowania się do CEIDG, wypełnić wniosek on -line, wydrukować i zanieść go 

do wybranego Urzędu,
4) zalogować się do CEIDG, wypełnić wniosek on-line i złożyć go elektronicznie (osoby

posiadające podpis elektroniczny z kwalifikowanym certyfikatem lub profil zaufany),
5) przesłać wniosek listem poleconym do wybranej gminy – podpis musi być potwierdzony

notarialnie.
2. Wniosek CEIDG-1 dla osób fizycznych wykonujących działalność gospodarczą jest jednocześnie:

1) wnioskiem  o wpis  do  krajowego  rejestru  urzędowego  podmiotów  gospodarki  narodowej
(REGON),

2) zgłoszeniem identyfikacyjny albo aktualizacyjnym  do naczelnika urzędu skarbowego (NIP),
3) oświadczeniem o wyborze formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych,
4) zgłoszeniem albo zmianą zgłoszenia płatnika składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,
5) oświadczeniem o kontynuowaniu ubezpieczenia społecznego rolników.

3. Wniosek  CEIDG-1  służy  także  do  dokonywania  aktualizacji  danych  nieobjętych  wpisem  
do CEIDG.

DATA OSTATNIEGO PRZEGLĄDU/ AKTUALIZACJI   - 14.02.2018
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