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KARTA USŁUG NR ZRG/01 

WNIOSEK O WPIS, ZMIAN Ę, ZAWIESZENIE, WZNOWIENIE, ZAPRZESTANIE W 

CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI DZIAŁALNO ŚCI GOSPODARCZEJ – 

(FORMULARZ CEIDG-1) 

Podstawa prawna - ustawa z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności 
gospodarczej (Dz.U. z 2015 r., poz. 584 ze zm.) 
- ustawa z dnia 13 maja 2011 r. o zmianie ustawy o swobodzie 
działalności gospodarczej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 
Nr 131, poz. 764) 
- ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. - Przepisy wprowadzające ustawę 
o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. Nr 173, poz.1808 
z późn. zm.) 

Komórka 

odpowiedzialna 

Zespół Samodzielnych Stanowisk Infrastruktury Miejskiej (ZIM) 

Osoba właściwa do 

załatwienia sprawy 

Inspektor ds. rolnictwa i ewidencji działalności gospodarczej 
(ZRG) (pokój nr 18) tel. 74 832 49 14 

Sposób załatwienia 

sprawy 

Wniosek złożyć można: 
- osobiście w Biurze Obsługi Klienta (Pokój nr 17) w Urzędzie 
Miasta w Piławie Górnej ul. Piastowska 69 
- poprzez wysłanie listem poleconym na adres Urzędu Miasta w 
Piławie Górnej – przy, czym podpis na wniosku musi być 
potwierdzony notarialnie; 
- przez wysłanie formularza elektronicznego, osoby posiadające 
podpis elektroniczny lub zaufany profil e-puap mogą złożyć 
wniosek CEIDG-1 w wersji elektronicznej za pośrednictwem: 
http://www.ceidg.gov.pl. Więcej informacji o profilu zaufanym 
epuap znajdziecie Państwo na stronie: http://epuap.gov.pl. 
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. 
Jeżeli złożony wniosek będzie niepoprawny, przedsiębiorca 
zostaje wezwany do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni. 
Jeżeli mimo wezwania, przedsiębiorca nie uzupełni braków we 
wniosku w wyznaczonym terminie, wniosek pozostanie bez 
rozpatrzenia. 
 

Wymagane dokumenty - Wypełniony formularz CEIDG-1  
- Dowód osobisty do wglądu 

Opłata skarbowa Brak opłaty. 

Czas załatwienia sprawy Wpis dokonywany jest nie później, niż następnego dnia 
roboczego po dniu wpływu do CEIDG poprawnego wniosku. 
Przedsiębiorca może podjąć działalność gospodarczą w dniu 
złożenia wniosku o wpis. 
 

Tryb odwoławczy Nie przysługuje.  
 

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

Formularze do pobrania Wniosek CEIDG-1  

Opracował: Joanna Domagała 

Sprawdził: Sekretarz Gminy 

Zatwierdził: Burmistrz Piławy Górnej 

 

 

 


