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KARTA USŁUGI
Nr 50
z dnia
21.12.2015r.
AKTUALIZACJA
z dnia
28.12.2016 r.

NAZWA USŁUGI
WPIS DO CENTRALNEJ EWIDENCJI
I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (CEIDG)
OPIS USŁUGI
Usługa umożliwia złożenie w Urzędzie Gminy w Sicienku wniosku o wpis do Centralnej Ewidencji i
Informacji o Działalności Gospodarczej.
KOGO DOTYCZY USŁUGA
Przedsiębiorców będących osobami fizycznymi
CZAS REALIZACJI
Wpis dokonywany jest z chwilą umieszczenia danych w CEIDG, nie później niż następnego dnia
roboczego po dniu wpływu wniosku o wpis do CEIDG. Pod warunkiem, że wniosek jest złożony
poprzez osobę uprawnioną i jest poprawny.
W przypadku braków formalnych w dostarczonych dokumentach Wnioskodawca zostanie pisemnie
wezwany do ich uzupełnienia w terminie 7 dni.
WYMAGANE DOKUMENTY


Wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej CEIDG-1
Rodzaj wniosku:
- wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
- wniosek o zmianę danych,
- wniosek o zawieszenie działalności gospodarczej,
- wniosek o wznowienie działalności gospodarczej,
- zawiadomienie o zaprzestaniu działalności gospodarczej.
- wniosek o wykreślenie wpisu

OPŁATY
Wniosek nie podlega opłacie
Opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo
jego odpisu, wypisu lub kopii: 17 zł.
Z opłaty zwolnione są pełnomocnictwa udzielane: małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub
rodzeństwu albo, gdy mocodawca jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej.
TRYB ODWOŁAWCZY – Nie dotyczy
Czynność wykonywane przez organ Gminy związane z przyjęciem wniosku, przekształceniem go w
formę dokumentu elektronicznego i przesłaniem do CEIDG są czynnościami materialnotechnicznymi, od których nie przysługuje odwołanie.

PODSTAWA PRAWNA



Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jedn. Dz. U. z
2016 r. poz. 1829 ze zm.)
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 1827)

MIEJSCE OBSŁUGI KLIENTA - Urząd Gminy w Sicienku, ul. Mrotecka 9, 86-014 Sicienko,
Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich – Biuro Obsługi Interesanta
NUMER TELEFONU I FAXU - tel.: +48 52 58 70 404, fax: +48 52 58 70 407
ADRES STRONY INTERNETOWEJ BIP – www.bip.sicienko.pl
DNI I GODZINY OBSŁUGI KLIENTA – Poniedziałek, Środa, Czwartek 7.30 - 15.30,
Wtorek 8.00 - 17.00, Piątek 7.30 - 14.30
INFORMACJE DODATKOWE
Numer konta, na które można uiszczać opłaty skarbowe
Bank Spółdzielczy w Bydgoszczy o/Sicienko nr:
70 8142 1046 0000 0127 2000 0007
Aby złożyć wniosek do Ewidencji można wybrać jeden z trybów postępowania:
 zalogować się do CEIDG, wypełnić wniosek on-line i złożyć go elektronicznie (osoby
posiadające podpis elektroniczny z kwalifikowanym certyfikatem lub profil zaufany) -dotyczy
przedsiębiorców figurujących w CEIDG,
 zalogować się do CEIDG, wypełnić wniosek on-line, wydrukować i zanieść go do wybranego
urzędu gminy,
 bez logowania się do CEIDG, wypełnić wniosek on-line, wydrukować i zanieść go do
wybranego urzędu gminy,
 pobrać, wypełnić i złożyć wniosek papierowy w wybranym urzędzie gminy - gmina
przekształca go na wniosek elektroniczny (wpisuje dane do CEIDG),
 przesłać wniosek listem poleconym do wybranej gminy - podpis musi być potwierdzony
notarialnie.
Wniosek o wpis do CEiDG jest jednocześnie:
 wnioskiem o wpis do Krajowego Rejestru Urzędowego Podmiotów Gospodarki Narodowej
(REGON),
 zgłoszeniem identyfikacyjnym albo aktualizacyjnym do naczelnika urzędu skarbowego,
oświadczeniem o wyborze formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych
albo wnioskiem o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej,
 zgłoszeniem albo zmianą zgłoszenia płatnika składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,
albo oświadczeniem o kontynuowaniu ubezpieczenia społecznego rolników.





Wniosek jest wolny od opłat
Przedsiębiorca ma prawo we wniosku o wpis do CEIDG określić późniejszy dzień podjęcia
działalności gospodarczej niż dzień złożenia wniosku.
Zaświadczenie o wpisie w CEIDG dotyczące przedsiębiorców będących osobami fizycznymi
w zakresie jawnych danych, ma formę dokumentu elektronicznego albo wydruku ze strony
internetowej CEIDG.
Dane o wpisie przedsiębiorcy w CEIDG można sprawdzić bezpośrednio na stronie
internetowej CEIDG (www.ceidg.gov.pl)







Minister właściwy ds. Gospodarki jest zobowiązany do przekazania drogą elektroniczną,
niezwłocznie, nie później niż następnego dnia roboczego, informacji:
- właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego,
- do Głównego Urzędu Statystycznego,
- do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,
- do Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
Zgodnie z art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej
przedsiębiorca jest obowiązany złożyć wniosek o:
- zmianę wpisu - w terminie 7 dni od dnia zmiany danych, objętych wpisem, która
powstała po dniu dokonania wpisu do CEIDG;
- wykreślenie wpisu - w terminie 7 dni od dnia trwałego zaprzestania wykonywania
działalności gospodarczej.
Powyższa zasada ma odpowiednie zastosowanie do wspólników spółki cywilnej w przypadku
wpisania do rejestru przedsiębiorców spółki handlowej powstałej z przekształcenia spółki
cywilnej, w zakresie działalności wpisanej do rejestru przedsiębiorców.

FORMULARZE DO POBRANIA
Załącznik 1: Wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej CEIDG-1
Załącznik 2: Instrukcja wypełniania formularza CEIDG-1

