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Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

DOTYCZY Wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 
Gospodarczej (w skrócie CEIDG) oraz zmiany wpisu, 
zawieszenia, wznowienia, wykreślenia   

 

PODSTAWA PRAWNA 1. Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej 
(tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r. poz. 672 z póżn.zm.) 

2. Ustawa z dnia 13 maja 2011 r. o zmianie ustawy o swobodzie 
działalności gospodarczej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 
131 poz. 764)  

3. Ustawa z dnia 25 marca 2011 r. o ograniczaniu barier 
administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców (Dz.U. z 2011 r. Nr 
106 poz.622 z późn.zm.) 

4. Ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o swobodzie    
            działalności gospodarczej oraz o zmianie niektórych innych ustaw    
            (Dz.U. z 2009 r. Nr 18 poz. 97 z późn.zm.) 

5. Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. Przepisy wprowadzające ustawę o 
swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U.Nr 173 poz. 1808 z 
późn.zm.) 

6. Ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o świadczeniu usług na terytorium  
             Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2010 r. Nr 47 poz. 278 z późn.zm.)  
             transponująca przepisy dyrektywy 2006/123/WE Parlamentu  
             Europejskiego i Rady z dnia 12 grudnia 2006 r. dotyczącej usług na    
             rynku wewnętrznym (Dz.Urz. UE L 376 z 27.12.2006 r., str.36)  

WYMAGANE 

DOKUMENTY 
CEIDG-1 Wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 
Gospodarczej, który stanowi jednocześnie zgłoszenie do ZUS/KRUS, GUS 
oraz naczelnika urzędu skarbowego 
(wniosek dotyczy osoby fizycznej podlegającej wpisowi do CEIDG) 

DRUKI CEIDG-1 Wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 
Gospodarczej                                                                                                   
Załączniki:                                                                                                           
- CEIDG-RD      Wykonywana działalność gospodarcza                                                 
- CEIDG-MW     Dodatkowe miejsca wykonywania działalności gospodarczej   
- CEIDG-RB       Informacja o rachunkach bankowych                                       
- CEIDG-SC       Udział w spółkach cywilnych                                                           
- CEIDG-PN       Udzielone pełnomocnictwa                                                       
- CEIDG-POPR  Formularz służy do dokonywania korekt w przypadku          
pomyłek 

Druki do pobrania na stronie internetowej:   www.ceidg.gov.pl                               
lub  w Urzędzie Gminy w Lipowcu Kościelnym, pokój nr 11 

MIEJSCE ZAŁATWIENIA 

SPRAWY ORAZ 

JEDNOSTKA 

ODPOWIEDZIALNA 

Urząd Gminy w Lipowcu Kościelnym 
Gospodarka nieruchomościami 
Pokój nr 11, tel. (23) 655 50 28/29 wew. 49 

POSTĘPOWANIE Zasada „jednego okienka” 
1. Złożenie w gminie przez przedsiębiorcę kompletnego i podpisanego 

wniosku papierowego CEIDG-1                                                   
(gmina przekształca go na wniosek elektroniczny): 

            - osobiście lub przez pełnomocnika, 
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            - przesłać listem poleconym na adres Urzędu Gminy w Lipowcu   
              Kościelnym, 06-545 Lipowiec Kościelny 213 
              (w tym przypadku konieczne jest potwierdzenie własnoręczności   
               podpisu wnioskodawcy przez notariusza), 

2. Przesłać w wersji elektronicznej za pośrednictwem formularza   
            dostępnego na stronie internetowej   www.ceidg.gov.pl  
            (wniosek taki powinien być opatrzony bezpiecznym podpisem   
             elektronicznym – bez wizyty w urzędzie). 

3. Wydruk ze strony internetowej  www.ceidg.gov.pl  ma moc 
zaświadczenia: 

            - pod zakładką Baza przedsiębiorców, ukaże się nam karta    
              wyszukiwania przedsiębiorców, gdzie należy wpisać właściwe dane   
              przedsiębiorcy, następnie przepisujemy kod z obrazka i wybieramy    
              przycisk szukaj. Wyświetli się karta danego przedsiębiorcy, którą      
              można wydrukować. 
            - wydruk ten nie wymaga podpisu. 

TERMINY 1. W tut. urzędzie wpis jest dokonywany nie później niż następnego dnia  
            roboczego po dniu wpływu do CEIDG poprawnego wniosku. 

2. Przedsiębiorca: 
            - w terminie 7 dni od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej musi    
             dokonać w jednostce ZUS zgłoszenia do odpowiednich ubezpieczeń 
           - gdy staje się płatnikiem podatku VAT to najpóźniej w dniu  
             poprzedzającym dzień rozpoczęcia sprzedaży towarów lub   
             świadczenie usług objętych VAT w Urzędzie Skarbowym właściwym   
             w sprawach VAT powinien złożyć druk zgłoszeniowy VAT-R 

JEDNOSTKA 

ODPOWIEDZIALNA 
Teresa Wachulik – Inspektor ds. gospodarki nieruchomościami i spraw 
społecznych 

OPŁATY Wszelkie czynności związane z wpisem do CEIDG – prowadzonej przez 
Ministra Gospodarki są  BEZPŁATNE. 

UWAGI 1. Regulamin oraz instrukcja wypełnienia wniosku CEIDG dostępne są 
na stronie internetowej  www.ceidg.gov.pl  

2. Wszelkie informacje zachęcające państwa do dokonania wpłaty  
            związanej z rejestracją działalności gospodarczej osoby fizycznej w  
            Polsce są nielegalne. 

WYKAZ ZMIAN Zmiana, drugie wydanie karty usług. 

 
  
 

http://www.ceidg.gov.pl/

