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Wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
(CEIDG)

 WYMAGANE DOKUMENTY

 Wniosek  o  wpis  do  Centralnej  Ewidencji  i  Informacji  o  Działalności
Gospodarczej CEIDG-1

 MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY

Referat Organizacyjny dodatkowe informacje:

pok. nr  12, I p., budynek B Magdalena Zganiacz – Inspektor ds. 

działalności gospodarczej oraz współpracy
z organizacjami pozarządowymi

Tel. 71 314 62 51 wew.17

e-mail: alkohole@bierutow.pl 

 TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

  Bez zbędnej  zwłoki.  Rozpatrzenie  wniosku,  polegające  na przekształceniu
wniosku  na  formę  dokumentu  elektronicznego  i  przesłanie  go  do  CEIDG
następuje nie później niż następnego dnia roboczego od dnia jego otrzymania. 

 SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

 Osoba  fizyczna  składa  wniosek  do  Centralnej  Ewidencji  i  Informacji  o
Działalności  Gospodarczej  (CEIDG)  za  pośrednictwem  formularza
elektronicznego  dostępnego  na  stronie  internetowej  CEIDG,  w  Biuletynie
Informacji  Publicznej  ministra  właściwego  do  spraw   gospodarki  oraz  za
pośrednictwem  elektronicznej  platformy  usług  administracji  publicznej.
System  CEIDG  przesyła  wnioskodawcy  na  wskazany  adres  poczty
elektronicznej potwierdzenie złożenia wniosku.

 Wniosek  o  wpis  do  CEIDG  może  być  również  złożony  na  formularzu
zgodnym z formularzem, o którym mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 6 marca
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2018 r.  o  Centralnej  Ewidencji  i  Informacji  o  Działalności  Gospodarczej  i
Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy( t. j. Dz. U. z 2019 r. , poz.1291 ze zm.),
w wybranym przez przedsiębiorcę urzędzie gminy:

- osobiście albo,

-  wysłany  listem  poleconym,  (  w  tym  przypadku  wniosek  opatrzony  jest
własnoręcznym podpisem,  którego  własnoręczność  poświadczona  jest  przez
notariusza).

Organ  gminy  potwierdza  tożsamość  wnioskodawcy  i  potwierdza
wnioskodawcy za pokwitowaniem przyjęcie wniosku.

Organ  gminy  przekształca  wniosek  na  formę  dokumentu  elektronicznego,
opatruje  go  podpisem  elektronicznym,  albo  podpisuje  podpisem
potwierdzonym  profilem  zaufanym  e  PUAP,  i  przesyła  go  do  CEIDG  nie
później niż następnego dnia roboczego od dnia jego otrzymania.

 OPŁATY 

 Wniosek  jest  wolny  od  opłat  (  art.  13  ustawy  z  dnia  6  marca  2018  r.  o
Centralnej  Ewidencji  i  Informacji  o  Działalności  Gospodarczej  i  Punkcie
Informacji dla Przedsiębiorcy t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1291 ze zm.).
 

 TRYB ODWOŁAWCZY

           Brak

 DODATKOWE INFORMACJE

 Miejsce złożenia dokumentów : sekretariat Urzędu (pok. nr 9, Ip., budynek A).

 PODSTAWA PRAWNA

 Ustawa  z  dnia   6  marca  2018  r.  o  Centralnej  Ewidencji  i  Informacji  o
Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy (t. j. Dz. U.
z 2019 r., poz. 1291 ze zm.).

                           


