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WPIS DO CENTRALNEJ  EWIDENCJI I INFORMACJI  

O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZJ 

 
MIEJSCE ZAŁATWIENIA  SPRAWY: 

1. Urząd  Gminy  w  Polskiej   Cerekwi –  samodzielne  stanowisko   pracy   ds.  działalności 

gospodarczej 

2. I-  piętro 

3. Pokój nr 13 

4. Telefon /077/ 4801460 wew. 73 

WYMAGANE DOKUMENTY: 

Wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej  

Pobierz: - druk wniosku CEIDG-1 

              - instrukcję wypełniania wniosku CEIDG-1   

Wniosek CEIDG -1   do  pobrania  w  pokoju  nr  13 w  punkcie  informacji  dla  klienta – 

pokój  nr  17 oraz na  stronie internetowej  Urzędu Gminy w  Polskiej Cerekwi 

ug@polskacerekiew.pl   lub  na   stronie   Ministerstwa  Gospodarki  www.ceidg.gov.pl  

Niniejszy  wniosek umożliwia zgłoszenie:  wpisu, zmianę wpisu, zawieszenie działalności, 

wznowienie działalności, wykreślenie wpisu w CEIDG.                                 

TRYB SKŁADANIA WNIOSKU: 

Zgodnie z ustawą Prawo działalności gospodarczej wniosek może wpłynąć do urzędu gminy  

następującymi drogami:  

1.    Jako   formularz   papierowy   przyniesiony   przez   samego   przedsiębiorcę   albo  jego  

       pełnomocnika, 

1.  Jako formularz papierowy, przesłany  listem poleconym, z notarialnym potwierdzeniem 

 własnoręczności  podpisu  wnioskodawcy, 

2.  Elektronicznie  przesłany  za  pomocą  formularza  dostępnego  na  stronie  internetowej    

 urzędu  nie podpisany elektronicznie, 

3.  Elektronicznie  przesłany  za  pomocą  formularza  dostępnego  na  stronie  internetowej 

 Urzędu Gminy podpisany elektronicznie. 

OPŁATY: 

- nieodpłatnie  

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY : 

- niezwłocznie 

TRYB ODWOŁAWCZY 

---------------------------------                                                                                                                       

PODSTAWA PRAWNA : 
1.  Ustawa   z   dnia  2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej  ( tekst jednolity 

      Dz. U. z  2015 r. poz.1893 i 584 oraz z 2016 r. poz.352)  

2   Prawo  Działalności Gospodarczej – ustawa  z  dnia  19  listopada 1999 r. ( tekst jednolity 

     Dz. U. Nr 101 poz. 1178 z  2014 r. poz. 183 i 1195 oraz z 2015 r. poz. 211 i 702). 

INFORMACJE DODATKOWE: 

Od  lipca 2011 roku powstała Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej   

prowadzona przez Ministra Gospodarki.  

mailto:ug@polskacerekie.pl
http://www.polskacerekiew.pl/
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http://www.ceidg.gov.pl/


Do  31  grudnia  2011 r.   nastąpiło   przeniesienie   Ewidencji   Działalności  Gospodarczej z 

zasobów  gminnych do CEIDG. 

Z dniem  przeniesienia  do CEIDG  wpisu, wójt  przestaje  być  organem  ewidencyjnym  dla  

przedsiębiorcy, którego wpis przeniesiono. 

Przedsiębiorca  może  podjąć  działalność  gospodarczą  w  dniu złożenia  wniosku o wpis do 

/CEIDG/, ma  również  prawo określić późniejszy termin  podjęcia działalności gospodarczej. 

Wpisowi  podlega   również  działalność  gospodarcza  wykonywana  na  podstawie  koncesji 

i zezwoleń. Wniosek o wpis do CEIDG jest jednocześnie zgłoszeniem do  ZUS, KRUS, GUS 

oraz naczelnika urzędu skarbowego.     
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