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ZMIANA WPISU W CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI 
GOSPODARCZEJ 

Podstawa prawna 

� Ustawa z dnia 2 lipca 20074 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. 
U. z 2010 Nr 220, poz. 1447 z późn. zm.), 

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

� Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego 
(Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), 

� 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.) 
 

Sposób załatwienia 
sprawy  

Organ Gminy potwierdza tożsamość wnioskodawcy składającego wniosek. 
Wniosek zostaje przekształcony i opatrzony bezpiecznym podpisem 
elektronicznym następnie wysłany do CEIDG, nie później niż następnego dnia 
roboczego od otrzymania poprawnego wniosku złożonego przez osobę 
uprawnioną.  
Poprawność wniosku weryfikuje system CEIDG. Organem ewidencyjnym jest 
Minister Gospodarki. Jeżeli wniosek jest niepoprawny, organ ewidencyjny 
wzywa do skorygowania wniosku, wskazując uchybienie w terminie 7 dni 
roboczych, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia. 
Wniosek o zmianę wpisu można złożyć: 

1. on-line przy użyciu podpisu elektronicznego, weryfikowanego za 
pomocą kwalifikowanego certyfikatu, podpisem potwierdzonym 
profilem zaufanym ePUAP. 

2. W urzędzie gminy osobiście, przez pełnomocnika lub listem 
poleconym ( w przypadku przesłania wniosku listem poleconym 
powinien być on opatrzony własnoręcznym podpisem wnioskodawcy 
notarialnie potwierdzonym) 

Wymagane  
dokumenty  

� Zgłoszenia zmian dokonuje się na podstawie wniosku CEIDG-1  wraz z 
odpowiednimi częściami (CEIDG-RB, CEIDG-RD, CEIDG-SC, CEIDG-POPR, 
CEIDG MW, CEIDG-PN, jeżeli ich załączenie jest konieczne), 

� Wzór wniosku dostępny na stronie internetowej www.ceidg.gov.pl  w 
zakładce formularze wniosków oraz na stanowisku pracy w UMiG Kańczuga 
pok. 22, 

� Do wglądu: 
− dowód tożsamości w celu stwierdzenia tożsamości wnioskodawcy 
 

Opłaty  

Zmiany we wpisie w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 
Gospodarczej są wolne od opłat. 
Od udzielenia pełnomocnictwa w zakresie wykonywania czynności związanych 
z wykonywaniem działalności gospodarczej pobierana jest opłata skarbowa w 
wysokości 17 zł (zwolnione z opłaty za udzielenie pełnomocnictwa jest 
pełnomocnictwo udzielone – małżonkowi, wstępnemu, zastępnemu lub 
rodzeństwu). Podstawa prawne: Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie 
skarbowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 225, poz. 1635 z późn. zm.) 

Termin załatwienia 
sprawy   

Bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż następnego dnia roboczego od 
dnia złożenia wniosku. 

Tryb odwoławczy  Nie przysługuje. 

Komórka  
odpowiedzialna  

Stanowisko d/s działalności gospodarczej, promocji  Miasta i Gminy ochrony 
zdrowia, kultury oraz rozwiązywanie problemów alkoholowych 



Osoba właściwa do 
załatwienia sprawy 

Urszula Lech-Inglot 
pok. Nr 22 tel. 642 31 42  wew. 20 
 

Inne informacje  

Przedsiębiorca obowiązany jest zgłaszać organowi ewidencyjnemu zmiany 
stanu faktycznego i prawnego odnoszące się do przedsiębiorcy 
i wykonywanej przez niego działalności gospodarczej w zakresie danych 
zawartych w zgłoszeniu, powstałe po dokonaniu wpisu do ewidencji 
działalności gospodarczej, w terminie 7 dni od powstania tych zmian.  
 

Opracował: Urszula Lech-Inglot – podinspektor – 16.07.2012 r. 
Sprawdził: Teresa Argasińska – Sekretarz Miasta i Gminy – 16.07.2012 
Zatwierdził: Jacek Sołek – Burmistrz Miasta i Gminy Kańczuga – 16.07.2012 r. 

 
 
 


