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KARTA USŁUGI

Nazwa Sprawy Dokonanie wpisu, zmiany wpisu, zawieszenie lub wznowienie
działalności gospodarczej oraz wykreślenie wpisu w Centralnej
Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) 

Stanowisko/ referat/
jednostka organizacyjna

realizująca zadanie

Referat Organizacyjny
Urząd Gminy Sokolniki, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 1, 98-420 Sokolniki, pok. nr 5
tel. 62 78 45 121, fax 62 78 45 194, email: ug@sokolniki.pl, www.sokolniki.pl

Podstawa prawna

• Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców (Dz. U. Poz. 646);
• Ustawa  z  dnia  6  marca  2018  r.  o  Centralnej  Ewidencji  i  Informacji  o  Działalności

Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy (Dz. U. Poz. 647);
• Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji

Działalności (PKD) (Dz. U. Nr 251, poz. 1885 z późn. zm.).

Wymagane dokumenty

• CEIDG-1  -  Wniosek  o  wpis  do  Centralnej  Ewidencji  i  Informacji  o  Działalności
Gospodarczej wraz z załącznikami.
Załączniki:
◦ CEIDG-MW  - Dodatkowe miejsca wykonywania działalności gospodarczej,
◦ CEIDG-RD  - Wykonywana działalność gospodarcza,
◦ CEIDG-RB  - Informacja o rachunkach bankowych,
◦ CEIDG-SC  - Udział w spółkach cywilnych,
◦ CEIDG-PN  - Udzielone pełnomocnictwa,
◦ CEIDG-POPR  - Dokonywanie korekt w przypadku pomyłek,

• Dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem potwierdzającym tożsamość (do wglądu).
• W  przypadku  składania  wniosku  przez  pełnomocnika  do  wniosku  należy  dołączyć

pełnomocnictwo i okazać do wglądu dowód osobisty.

Miejsce złożenia
dokumentów

Urząd Gminy Sokolniki, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 1, 98-420 Sokolniki (pok. nr 5), 
tel. 62 78 45 159, fax 62 78 45 194, email: ug@sokolniki.pl, www.sokolniki.pl

Sposób dostarczenia
dokumentów

Osobiście lub drogą elektroniczną.

Opłaty Brak.

Sprawę załatwia i udziela
szczegółowych wyjaśnień

Urząd Gminy Sokolniki, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 1, 98-420 Sokolniki, pok. nr 5
tel. 62 78 45 159, fax 62 78 45 194, email: ug@sokolniki.pl, www.sokolniki.pl

Godziny urzędowania

Pn 7:30 - 15:30
Wt 7:30 - 17:00
Śr 7:30 - 15:30
Cz 7:30 - 15:30
Pt 7:30 - 14:00

Termin załatwienia sprawy Nie później niż następnego dnia roboczego od dnia otrzymania wniosku.

Sposób załatwienia sprawy

Organ  gminy przyjmuje  wniosek  o  wpis  do  CEIDG,  potwierdza  tożsamość  wnioskodawcy oraz
wydaje przedsiębiorcy za pokwitowaniem potwierdzenie przyjęcia wniosku.
Następnie  przekształca  wniosek  w  formę  dokumentu  elektronicznego,  opatrując  go  podpisem
elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP, albo podpisuje w inny
sposób  akceptowalny  przez  system  CEIDG,  umożliwiający  jednoznaczną  identyfikację  osoby
przesyłającej wniosek, czas jego przesyłania oraz zapewniający integralność danych zawartych we
wniosku,  i  przesyła  do  CEIDG nie  później  niż   w  dniu  roboczym następującym po  dniu  jego
otrzymania.
Jeżeli  wniosek  o  wpis  do  CEIDG został  złożony z  wykorzystaniem formularza  elektronicznego
system  teleinformatyczny  CEIDG  przesyła  na  wskazany  adres  poczty  elektronicznej  urzedowe
poświadczenie odbioru.
Jeżeli przesłany pocztą wniosek jest niepoprawny, organ gminy niezwłocznie wskazuje uchybienia
oraz wzywa do skorygowania lub uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni roboczych, pod rygorem
pozostawienia wniosku bez rozpoznania. 
Jeżeli  wniosek  o  wpis  do  CEIDG  złożony  z  wykorzystaniem  formularza  elektronicznego  jest
niepoprawny  system  teleinformatyczny  CEIDG  informuje  niezwłocznie  składającego  o
niepoprawności tego wniosku. 

Tryb odwoławczy Brak.



Uwagi

Wniosek o wpis do CEIDG można złożyć:
1. Osobiście  w  wybranym  przez  przedsiębiorcę  urzędzie  gminy  (podpisany  w  obecności

pracownika urzędu przyjmującego wniosek).
2. Przedsiębiorca może wypełnić wniosek on-line w CEIDG a następnie wydrukować i udać

się do urzędu gminy w celu jego podpisania i złożenia. Tak wypełniony wniosek będzie
dostępny w  systemie  CEIDG przez  7  dni.  Urzędnik  odnajduje  wniosek  w  CEIDG po
kodzie kreskowym.

3. Wysłać listem poleconym (w tym przypadku własnoręczność podpisu wnioskodawcy musi
być poświadczona przez notariusza).

4. Z  wykorzystanie  formularza  elektronicznego  zamieszczonego  na  stronie  internetowej
CEIDG.

Informacje dodatkowe Instrukcja wypełniania formularza CEIDG -1 znajduje się w załączniku.

Data wytworzenia
informacji, osoba
odpowiedzialna

02.07.2018 r.
Katarzyna Krzyżanowska


