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Sprawa 

Przyjmowanie wniosków o: 

1) wpis do CEIDG 

2) zmianę wpisu w CEIDG 

3) wpis informacji o zawieszeniu działalności gospodarczej 

4) wpis informacji o wznowieniu działalności gospodarczej 

5) wykreślenie wpisu w CEIDG 

i przekazywanie danych z wniosków do CEIDG   
 

Podstawa Prawna 

 Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej                            

  (Dz. U. z 2015r., poz. 584 ze zm.) 

Miejsce załatwienia sprawy 

Urząd Gminy Bierzwnik 

ul. Kopernika 2 

73-240 Bierzwnik 

pok. Nr 10 

Jednostka odpowiedzialna 
Samodzielne stanowisko ds. obsługi Rady Gminy  i działalności gospodarczej 

Tel.: 784 335 918 lub 957680130 

 

Wymagane dokumenty 

1. Formularz CEIDG - 1 (wypełniony przez przedsiębiorcę komputerowo lub 

długopisem pismem wyraźnym bez poprawek i skreśleń) – zgodny                   

z formularzem zamieszczonym na stronie www.ceidg.pl, www.mg.gov.pl     

lub w dowolnie wybranym urzędzie gminy. 

2. Dowód osobisty osoby ubiegającej się – do wglądu. 

Opłaty Wnioski o wpis do CEIDG są wolne od opłat. 

Termin załatwienia sprawy 

Potwierdzenie tożsamości wnioskodawcy składającego wniosek i potwierdzenie 

wnioskodawcy za pokwitowaniem przyjęcie wniosku. 

Przekształcenie wniosku na formę dokumentu elektronicznego, opatrzenie go 

podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą kwalifikowanego certyfikatu 

przy zachowaniu zasad przewidzianych w przepisach o podpisie elektronicznym, 

albo podpisanie podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP. 

Przekształcenie wniosku i przesłanie go do CEIDG następuje niezwłocznie, nie 

później niż następnego dnia roboczego od dnia otrzymania wniosku.     

Tryb odwoławczy 

 

Nie występuje. 

 

Uwagi 

Wpis do CEIDG dokonywany jest jeżeli wniosek złożony został przez osobę 

uprawnioną i jest poprawny. Jeżeli wniosek złożony w Urzędzie gminy jest 

niepoprawny, Wójt Gminy niezwłocznie wzywa do skorygowania lub uzupełnienia 

wniosku, wskazując uchybienia, w terminie 7 dni roboczych, pod rygorem 

pozostawienia wniosku bez rozpoznania.  

Wpisem do CEIDG jest również wykreślenie albo zmian wpisu. 

Wpis do CEIDG polega na wprowadzeniu do systemu teleinformatycznego danych 

podlegających wpisowi. Wpis jest dokonywany z chwilą zamieszczenia danych w 

CEIDG, nie później niż następnego dnia roboczego po dniu wpływu do CEIDG 

wniosku. 

Wniosek CEIDG -1 dla osób fizycznych wykonujących działalność gospodarczą 

stanowi  jednocześnie zgłoszenie do ZUS/KRUS, GUS oraz naczelnika urzędu 

skarbowego. 

Wniosek dotyczy również aktualizacji danych nieobjętych wpisem do CEIDG. 

Przedsiębiorca może podjąć działalność gospodarczą w dniu złożenia wniosku        

o wpis do CEIDG, ma jednak prawo określić późniejszy dzień podjęcia działalności 

gospodarczej niż dzień złożenia wniosku. 

Przedsiębiorca jest zobowiązany złożyć wniosek o: 

- zmianę wpisu – w terminie 7 dni od dnia zaistnienia zmiany danych 

- wykreślenia wpisu – w terminie 7 dni od dnia trwałego zaprzestania wykonywania 

działalności gospodarczej. 

Przedsiębiorca niezatrudniający pracowników może zawiesić wykonywanie 

http://www.ceidg.pl/
http://www.mg.gov.pl/
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działalności gospodarczej na okres od 30 dni do 24 miesięcy, zastrzeżeniem ust. 1.a 

Przedsiębiorca niezatrudniający pracowników prowadzący działalność gospodarczą 

przez okres co najmniej 6 miesięcy może zawiesić wykonywanie działalności 

gospodarczej na okres do lat 3 w celu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem, 

nie dłużej jednak niż do ukończenia przez nie 5 roku życia, a w przypadku dziecka, 

które z powodu stanu zdrowia potwierdzonego orzeczeniem o niepełnosprawności 

lub stopniu niepełnosprawności wymaga osobistej opieki osoby prowadzącej 

działalność gospodarczą, na okres do 6 lat, nie dłużej jednak niż do ukończenia 

przez dziecko 18 roku życia.  W przypadku wykonywania działalności gospodarczej 

w formie spółki cywilnej zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej jest 

skuteczne pod warunkiem jej zawieszenia przez wszystkich wspólników. W okresie 

zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej przedsiębiorca nie może 

wykonywać działalności gospodarczej i osiągać bieżących przychodów z 

pozarolniczej działalności gospodarczej.  

Wniosek CEIDG – 1 przedsiębiorca może złożyć w wybranym przez siebie 

urzędzie gminy osobiście lub wysłać listem poleconym, po uprzednim 

poświadczeniu własnoręczności podpisu przez notariusza. We wniosku CEIDG – 1 

przedsiębiorca może również określić pełnomocnika do załatwiania spraw 

związanych z wykonywaną przez niego działalnością gospodarczą.               

   

Dokumenty do pobrania www.ceidg.pl, www.mg.gov.pl lub dowolny urząd gminy 
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