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REFERAT/STANOWISKO:  
Referat organizacyjny 
Referent  
Nazwa usługi: REJESTRACJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (wnioski 

o: wpis, zmianę wpisu, zawieszenie, wznowienie, 

wykreślenie) 

Miejsce 
załatwienia 
sprawy: 
 

Urząd Gminy w Zębowicach, 
ul. I. Murka 2 
46-048 Zębowice 
Pokój nr 33, II piętro  
Godziny pracy: poniedziałek – piątek 7.00 – 15.00 

Wymagane  
dokumenty: 

1. Wnioski CEIDG- 1 dostępne są w pok. 33 
Wersja elektroniczna formularza udostępniona przez Ministerstwo Gospodarki na stronie 
www.ceidg.gov.pl, www.firma.gov.pl  
2. Do wglądu - dowód osobisty, paszport lub inny dokument pozwalający na stwierdzenie 
tożsamości wnioskodawcy.  

Termin 
załatwienia 
sprawy:  
 

Organ gminy przekształca wniosek na formę dokumentu elektronicznego i przesyła do 
CEIDG nie później niż następnego dnia roboczego od dnia jego otrzymania. Wpis jest 
dokonywany z chwilą zamieszczenia danych w CEIDG, nie później niż następnego dnia 
roboczego po dniu wpływu wniosku do CEIDG, pod warunkiem, że wniosek o wpis został 
złożony przez osobę uprawnioną i jest poprawny. Jeżeli wniosek o wpis do CEIDG jest 
niepoprawny, a został złożony:  
- w Urzędzie – organ gminy niezwłocznie wzywa do skorygowania lub uzupełniania 
wniosku, wskazując uchybienia, w terminie 7 dni roboczych, pod rygorem pozostawienia 
wniosku bez rozpoznania, 
- elektronicznie – system teleinformatyczny CEIDG informuje niezwłocznie składającego        
o niepoprawności wniosku. 
(Uwaga! Przygotowanie wniosku w trybie anonimowym za pośrednictwem CEIDG – 
wniosek roboczy, wymaga wizyty w Urzędzie Gminy w ciągu 7 dni od daty wypełnienia 
wniosku w celu potwierdzenia tożsamości. Urzędnik odnajduje wniosek w CEIDG po 
kodzie wniosku, drukuje i przedkłada wnioskodawcy do podpisania. W takim przypadku 
dniem złożenia wniosku jest dzień, w którym wnioskodawca podpisał wniosek w Urzędzie 
Gminy). 

Opłaty: Nie podlega opłacie. 

Podstawa 
prawna: 

 Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2021 r. poz. 162 

z późn. zm.); 

 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.); 

Dodatkowe 
informacje: 

1. Wniosek o wpis do CEIDG należy złożyć w wybranym przez przedsiębiorcę urzędzie 
gminy osobiście, albo wysłać listem poleconym. 
Wniosek wysłany listem poleconym opatrzony jest własnoręcznym podpisem 
wnioskodawcy, którego własnoręczność poświadczona jest przez notariusza.  
2. Wniosek może być przesłany elektronicznie za pomocą formularza dostępnego na 
platformie ePUAP (www.epuap.gov.pl) 
3. Wniosek można złożyć również za pośrednictwem formularza elektronicznego na 

http://www.zebowice.biuletyn.info.pl/
http://www.zebowice.pl/
http://www.ceidg.gov.pl/
http://www.firma.gov.pl/
http://www.epuap.gov.pl/


stronie internetowej CEIDG (www.firma.gov.pl) w Biuletynie Informacji Publicznej  ministra 
właściwego do spraw gospodarki oraz za pośrednictwem elektronicznej platformy usług 
administracji publicznej. Wniosek składany w ten sposób opatrzony jest podpisem 
elektronicznym, weryfikowanym za pomocą kwalifikowanego certyfikatu albo podpisem 
potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP. 
4. Organ gminy przyjmując, wniosek, potwierdza tożsamość wnioskodawcy i za 
pokwitowaniem potwierdza przyjęcie wniosku, następnie przekształca wniosek na formę 
dokumentu elektronicznego, podpisuje go i przesyła do CEIDG. 
5. W przypadku składania wniosku za pomocą formularza elektronicznego             (w 
sposób o którym mowa w pkt. 3) potwierdzenia złożenia wniosku system 
teleinformatyczny CEIDG przesyła wnioskodawcy na wskazany adres poczty 
elektronicznej. 
6. Wniosek CEIDG- 1 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.  

Formularze             
i wnioski do 
pobrania: 

Wniosek jest równocześnie wnioskiem o wpis/zmianę/zawieszenie/wznowienie/ 
wykreślenie w CEIDG 
- druk wniosku CEIDG – 1,  dostępny na stronie www.ceidg.gov.pl - w zakładce 
formularze i instrukcje 
- instrukcja wypełniania wniosku CEIDG – 1, dostępna na stronie www.ceidg.gov.pl 

 
TABELA KARTY USŁUGI   

 

Wyszczególnienie Imię i nazwisko Data i podpis 

Opracował: Aneta Antczak  

Zaopiniował:   

Zaakceptował:   

Zatwierdził:   
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