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Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447 z późn. zm.)

I. WYMAGANE DOKUMENTY:
1. Złożenie wniosku o wpis, zmianę bądź wykreślenie wpisu do CEIDG na formularzu CEIDG (F-OŚRiEG-03-01)
2. Dowód osobisty (lub paszport) do wglądu.
3. W przypadku obcokrajowców, o których mowa w art. 13 ust. 2,4 oraz 5 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, dane dokumentu 
potwierdzającego status pobytu na terytorium RP (lub oryginał tego dokumentu do wglądu).

II. OPŁATY: 
Brak. (Art. 29 Ustawy)

III. TERMIN SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ:
1. Najpóźniej w dniu rozpoczęcia działalności.
2.  Przedsiębiorca jest obowiązany złożyć wniosek o: 
- zmianę wpisu- w terminie 7 dni od dnia zmiany danych, o których mowa w art. 25 ust. 1 i 5 Ustawy, powstałej w dniu dokonania wpisu do 
CEIDG (Art. 30 ust. 1 pkt 1 Ustawy);
- wykreślenie wpisu- w terminie 7 dni od dnia trwałego zaprzestania wykonywania działalności gospodarczej (Art. 30 ust. 1 pkt 2 Ustawy). 

IV. KOMÓRKA ODPOWIEDZIALNA ZA REALIZACJĘ:
Referat Ochrony Środowiska Rolnictwa i Ewidencji Gospodarczej, 
ul. Plac Wolności 3, 87-410 Kowalewo Pomorskie, tel. (56) 6842975, fax: (056)6841071,
e-mail: um.kowalewo@wp.pl

V. SPOSÓB POSTĘPOWANIA:
Na podstawie art. 26 ust. 3 Ustawy Organ Gminy potwierdza tożsamość wnioskodawcy składającego wniosek na formularzu CEIDG i potwierdza  
wnioskodawcy, za pokwitowaniem, przyjęcie wniosku. 
Zgodnie z art. 26 ust. 4 Ustawy Organ Gminy przekształca wniosek o wpis na formę elektroniczną i przesyła do CEIDG nie później niż następnego  
dnia roboczego od jego otrzymania. 
Jeżeli złożony wniosek jest niepoprawny, Organ Gminy wzywa do skorygowania lub uzupełnienia wniosku, wskazując uchybienia, w terminie
7 dni roboczych, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania. (Art. 27 ust. 4 Ustawy)

VI. TRYB ODWOŁAWCZY:

Organem ewidencyjnym jest Minister Gospodarki.
Czynność Organu Gminy związana z przyjęciem wniosku, przekształceniem go w formę dokumentu elektronicznego i przesłaniem do CEIDG jest 
czynnością materialno-techniczną, od której nie przysługuje odwołanie.

VII. UWAGI:
1. Wpisowi do ewidencji działalności gospodarczej podlegają osoby fizyczne, w tym również zamierzające wykonywać działalność gospodarczą
na podstawie koncesji i zezwoleń.
2. Osoba fizyczna ma możliwość złożenia wniosku o wpis do 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 teleinformatyczny CEIDG przesyła wnioskodawcy na wskazany adres poczty elektronicznej 
potwierdzenie złożenia wniosku. Wniosek może zostać wysłany listem poleconym  na adres wybranego przez przedsiębiorcę urzędu gminy
(w przypadku przesłania wniosku listem poleconym powinien być on opatrzony własnoręcznym podpisem wnioskodawcy potwierdzonym przez 
notariusza).
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