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Urząd Miejski w Byczynie 
ul. Rynek 1, 46-220 Byczyna 

Referat Organizacyjny i Oświaty 
 

www.byczyna.pl    um@byczyna.pl 

tel.  77/ 413-42-16, faks  77/ 413-41-50 
NIP  751-10-04-089, REGON  000527931 

Data zatwierdzenia:  
7 kwietnia 2017r.  

w sprawie: 

Dokonania wpisu, zmiany wpisu, zawieszenia lub wznowienia  
działalności gospodarczej oraz wykreślenia wpisu w Centralnej Ewidencji  

i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) 
 

1. Od czego zacząć? 

Należy złożyć wniosek CEIDG-1 o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 
Gospodarczej wg obowiązującego wzoru, osobiście lub za pośrednictwem pełnomocnika.  
Druk dostępny w pokoju nr 4 Urzędu Miejskiego w Byczynie – parter oraz na stronie 
www.ceidg.gov.pl w zakładce Formularze i instrukcje, a także w zakładce Wypełnij wniosek 

przez Internet. Dokument stwierdzający tożsamość – do wglądu.  

Po wypełnieniu wniosku następuje przekształcenie wniosku CEIDG-1 na formę dokumentu 
elektronicznego, opatrzenie go podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym 
profilem zaufanym ePUAP lub podpisem w inny sposób akceptowanym przez system CEIDG. 
Jeżeli wniosek będzie niepoprawny w rozumieniu art. 27 ust. 1 i 2 ustawy o swobodzie 
działalności gospodarczej, przedsiębiorca zostanie wezwany przez Burmistrza Byczyny do jego 
uzupełnienia lub skorygowania w terminie 7 dni roboczych pod rygorem pozostawienia 
wniosku bez rozpatrzenia. W zależności od rodzaju wniosku nastąpi: wpis do CEIDG, zmiana 
wpisu do CEIDG, wpis informacji o zawieszeniu działalności gospodarczej, wpis informacji  
o wznowieniu działalności gospodarczej, wykreślenie wpisu w CEIDG. 

 
 

2. Ile trzeba płacić za załatwienie sprawy? 
 

 

Brak opłat 
 

3. Referat odpowiedzialny za załatwienie sprawy  
   

 Referat Organizacyjny i Oświaty, Pokój nr 4 

4. Jak długo czeka się na załatwienie sprawy 
 

Przyjęcie wniosku odbywa się niezwłocznie, w obecności wnioskodawcy. Rozpatrzenie 
wniosku CEIDG-1 polegające na weryfikacji treści, przekształceniu w formę dokumenty 
elektronicznego i przesłaniu do CEIDG następuje nie później niż następnego dnia roboczego 
od daty wpływu. W przypadku konieczności uzupełnienia lub skorygowania wniosku termin 
wskazany wyżej biegnie od dnia wpływu uzupełnionego lub poprawionego wniosku. Jeżeli 
organ nie rozpatrzy poprawnie złożonego wniosku w terminie, uznaje się, że wydał 
rozstrzygnięcie zgodnie z wnioskiem przedsiębiorcy.  

 



5. W jaki sposób odebrać dokument kończący sprawę? 

Wydanie potwierdzenia przyjęcia wniosku CEIDG-1 następuje niezwłocznie, dokument 
odbiera osobiście wnioskodawca (przedsiębiorca lub pełnomocnik).  

6. Przepisy prawne obowiązujące przy postępowaniu w danej sprawie: 

1.  Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U z 2016 r.  
poz. 487 z późn. zm.). 

2.  Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego  
(Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.). 

3.  Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1827) 

4.  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji 
Działalności (Dz. U. z 2007 r. Nr 251, poz. 1885). 

7. O czym wnioskodawca wiedzieć powinien? 
 

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej, zwana dalej CEIDG, 
funkcjonuje od 1 stycznia 2012 roku. Nadzoruje ją Ministerstwo Gospodarski. Wpis do 
CEIDG jest dokonywany na wniosek CEIDG-1. Wpisem jest również zmiana, zawieszenie, 
wznowienie i wykreślenie wpisu z ewidencji. Wniosek CEIDG-1 jest jednocześnie:  
- wnioskiem o wpis do Krajowego Rejestru Urzędowego podmiotów gospodarki narodowej 
(REGON – Urząd Statystyczny), 
- zgłoszeniem identyfikacyjnym albo aktualizacyjnym, o którym mowa w przepisach  
o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (NIP – Urząd Skarbowy), 
- zgłoszeniem płatnika składek albo jego zmiany w rozumieniu przepisów o systemie 
ubezpieczeń społecznych albo zgłoszeniem oświadczenia o kontynuowaniu ubezpieczenia 
społecznego rolników w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników  
(ZUS lub KRUS). 
 
Wniosek o wpis do CEIDG można złożyć w następujący sposób: 
a) dla osób nie posiadających bezpiecznego podpisu elektronicznego lub profilu 
zaufanego ePUAP –  
- w formie papierowej, osobiście lub przez pełnomocnika w dowolnym Urzędzie Gminy  
w Polsce, 
- elektronicznie do CEIDG – w ciągu 7 dni należy zgłosić się do dowolnego Urzędu Gminy  
w Polsce, w celu podpisania wcześniej wysłanego wniosku (czas realizacji wniosku 
rozpoczyna się w momencie jego podpisania), 
- listem poleconym przesłanym do dowolnego Urzędu Gminy w Polsce (w przypadku 
wysłania wniosku listem poleconym, wniosek powinien być opatrzony własnoręcznym 
podpisem wnioskodawcy potwierdzonym przez notariusza) 
b) dla osób dysponujących bezpiecznym podpisem elektronicznym lub profilem 
zaufanym ePUAP – bezpośrednio, elektronicznie do CEIDG, przy wykorzystaniu 
zamieszczonego w CEIDG (www.ceidg.gov.pl) kreatora lub aktywnego formularza.  
 
Aby uzyskać kwalifikowany podpis elektroniczny należy skontaktować się  
z wyspecjalizowaną firmą. W celu utworzenia Profilu Zaufanego (bezpłatna alternatywa dla 
podpisu elektronicznego) należy założyć konto na platformie ePUAP (www.epuap.gov.pl), 
załogować się, złożyć wniosek o Zaufany Profil oraz potwierdzić swoją tożsamość  
w wybranym urzędzie: Urzędzie Wojewódzki, Urzędzie Skarbowym, Zakładzie Ubezpieczeń 
Społecznych lub Konsulacie. 
 
Osoba działająca w imieniu wnioskodawcy ma obowiązek przełożenia oryginały  
lub urzędowo potwierdzonej kopii pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo podlega  
opłacie skarbowej w wysokości 17,00 zł, z wyjątkiem pełnomocnictw poświadczonych 
notarialnie, udzielonych małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, lub jeśli 
mocodawcą jest podmiot określony w art. 7 pkt 1-5 ustawy o opłacie skarbowej. 
 
 



Dane przedsiębiorcy wpisywane do CEIDG określone w art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy  
o swobodzie działalności gospodarczej są jawne i publicznie dostępne poprzez stronę 
internetową www.ceidg.gov.pl.  
Przedmiot działalności gospodarczej należy określić zgodnie z Polską Klasyfikacją 
Działalności (PKD) 2007 – klasyfikacja dostępna jest w Pokoju nr 4 Urzędu Miejskiego  
w Byczynie lub na stronie internetowej www.stat.gov.pl/klasyfikacje. 
 
 

8. Co przysługuje wnioskodawcy? 

Organem ewidencyjnym jest Ministerstwo Gospodarki. Od czynności dokonywanych przez 
Burmistrza Byczyny, w związku z przyjęciem wniosku o wpis do Centralnej Ewidencji  
i Informacji o Działalności Gospodarczej, nie przysługują środki odwoławcze.  

 

9. Wzór wniosku do pobrania:  

Wniosek do pobrania w pokoju nr 4 Urzędu Miejskiego w Byczynie – parter, oraz na stronie 
www.ceidg.gov.pl w zakładce Formularze i instrukcje, a także w zakładce Wypełnij wniosek przez 

Internet). 

DODATKOWE UWAGI: 

Sprawę można załatwić w pokoju nr 4 

Osoba odpowiedzialna za załatwienie sprawy: Dorota Migoń 

Kontakt: kancelaria@byczyna.pl, 77/ 413-42-16 wew. 11 

 
Godziny urzędowania 

Urzędu Miejskiego w Byczynie: 
 

Poniedziałek 
godz. 7.30 – 16.00 

 
Wtorek-Czwartek 
godz. 7.30 - 15.30 

 
Piątek  

godz. 7.30 – 15.00 
 
 

Opracowała: Dorota Migoń  Zatwierdził: Marcin Czech 

 


