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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 (CEIDG).
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.
Jeżeli wniosek jest niepoprawny wzywa się wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni
roboczych, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.
WYMAGANE DOKUMENTY
•

Wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej CEIDG-1
Rodzaj wniosku:
- wniosek o wpis do CEIDG przedsiębiorcy,
- wniosek o zmianę wpisu w CEIDG oraz innych danych,
- wniosek o zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej,
- wniosek o wznowienie wykonywania działalności gospodarczej,
- wniosek o wykreślenie przedsiębiorcy z CEIDG.

•

Załączniki:
Dowód osobisty (lub paszport) do wglądu. W przypadku obcokrajowców, o których mowa w
art. 8 ust. 8 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy dokument potwierdzający status pobytu
na terytorium RP (lub notarialnie lub urzędowo uwierzytelnioną kopię tego dokumentu).

OPŁATY
Wniosek o wpis do CEIDG jest wolny od opłat.
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 mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej.

TRYB ODWOŁAWCZY – Nie dotyczy
Czynności wykonywane przez organ gminy związane z przyjęciem wniosku, przekształceniem go w
formę dokumentu elektronicznego i przesłaniem do CEIDG są czynnościami materialno-technicznymi,
od których nie przysługuje odwołanie.
PODSTAWA PRAWNA
•
•
•

Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy (Dz. U. z 2020 r. poz. 2296 ze zm.)
Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2021 r. poz.162)
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1546 ze zm.)

MIEJSCE OBSŁUGI KLIENTA - Urząd Gminy w Sicienku, ul. Mrotecka 9, 86-014 Sicienko, Referat
Organizacyjny – Biuro Obsługi Interesanta
NUMER TELEFONU I FAXU - tel.: +48 52 55 41 237, 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 7.30 - 17.00, Piątek 7.30 - 14.00
INFORMACJE DODATKOWE
Numer konta, na które można uiszczać opłaty
Bank Spółdzielczy w Bydgoszczy o/Sicienko nr:
70 8142 1046 0000 0127 2000 0007
Aby zarejestrować działalność gospodarczą jako osoba fizyczna można wybrać jeden z poniższych
sposobów:
• zalogować się do CEIDG, wypełnić wniosek on-line i złożyć go elektronicznie (osoby
posiadające kwalifikowany podpis elektroniczny lub profil zaufany),
• 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 lub miasta,
• pobrać, wypełnić i złożyć wniosek papierowy w wybranym urzędzie gminy lub miasta –
gmina/miasto przekształca go na wniosek elektroniczny (wpisuje dane do CEIDG),
• przesłać wniosek listem poleconym do wybranej gminy, miasta - podpis musi być potwierdzony
notarialnie.
Składając osobiście wniosek o wpis do CEIDG, organ gminy potwierdza tożsamość przedsiębiorcy oraz
potwierdza za pokwitowaniem przyjęcie wniosku. Należy zabrać ze sobą dowód osobisty lub inny
dokument potwierdzający tożsamość (prawo jazdy nie jest dokumentem tożsamości).
Jeśli wniosek o wpis do CEIDG będzie niepoprawny to:
1) gdy został złożony on-line – system CEIDG poinformuje niezwłocznie o niepoprawności wniosku,
2) gdy został złożony w urzędzie gminy – organ gminy niezwłocznie wzywa do skorygowania lub
uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni roboczych.
Wniosek CEIDG-1 dla osób fizycznych wykonujących działalność gospodarczą jest jednocześnie:
• wnioskiem o wpis do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej
(REGON);

•
•
•
•

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

Wniosek CEIDG-1 służy także do dokonywania aktualizacji danych nieobjętych wpisem do CEIDG.
Przedsiębiorca będący płatnikiem składek na własne ubezpieczenia, będzie mógł – wraz z wnioskiem
o wpis do CEIDG - dokonać:
• zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych i/lub ubezpieczenia zdrowotnego,
• zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego członków rodziny,
• zmiany danych wykazanych w ww. zgłoszeniach (oprócz danych, o których mowa w art. 36
ust. 14 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, dotyczących tytułu do ubezpieczeń,
rodzajów ubezpieczeń oraz terminów ich powstania, które nadal będzie musiał dokonywać
w sposób wskazany w przepisach tej ustawy tj. w ZUS),
• zgłoszenia wyrejestrowania z ww. ubezpieczeń.
Wystarczy do wniosku o wpis do CEIDG dołączyć następujące dokumenty:
• ZUS ZUA – zgłoszenie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego lub
wprowadzić zmiany, np. adresu zamieszkania,
• ZUS ZZA – zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego lub wprowadzić zmiany, np. adresu
zamieszkania,
• ZUS ZCNA – zgłoszenie członków swojej rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego lub ich z
niego wyrejestrowania,
• ZUS ZIUA – zgłoszenie zmiany swoich danych identyfikacyjnych,
• ZUS ZWUA – zgłoszenie wyrejestrowania się z ubezpieczeń.
FORMULARZE DO POBRANIA
Załącznik 1: Wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej CEIDG-1
Załącznik 2: Instrukcja wypełniania formularza CEIDG-1

