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KARTA USŁUGI 

PRZEKAZYWANIE DANYCH Z WNIOSKU CEIDG-1 DO CENTRALNEJ EWIDENCJI I 

INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (CEIDG) 

 

Urząd Gminy w Siennicy 

ul. Mińska 33 

05-332 Siennica 

Data zatwierdzenia karty: 

19 września 2022 r. 

Data aktualizacji karty: 

19 września 2022 r. 

Dane do kontaktu z Urzędem: 

tel.: 25 757 20 20 | faks: 25 757 20 95 

email: gmina@ugsiennica.pl 

www.ugsiennica.pl | www.bip.ugsiennica.pl 

Godziny otwarcia Urzędu: 

Poniedziałek: 8:00 – 17:00 | Wtorek - Czwartek: 8:00 – 16:00 | Piątek: 8:00 – 15:00 

Godziny otwarcia Kasy Urzędu: 

Poniedziałek – Piątek: 8:00 – 14:00 

Jakie dokumenty są potrzebne? Co należy dostarczyć do urzędu? 

1. Wniosek CEIDG-1.  Niniejszy wniosek umożliwia: złożenie wpisu, zmiany wpisu, zaprzestania, 

zawieszenia lub wznowienia działalności gospodarczej. 

W zależności od potrzeb dodatkowo: 

a) część CEIDG-MW - Dodatkowe miejsca wykonywania działalności gospodarczej, 

b) część CEIDG-RB - Informacja o rachunkach bankowych, 

c) część CEIDG-RD - Wykonywana Działalność Gospodarcza, 

d) część CEIDG-SC - Udział w spółkach cywilnych, 

e) część CEIDG-ZS - Zarządca sukcesyjny, 

f) część CEIDG-POPR - Formularz służy do dokonywania korekt w przypadku pomyłek przy 

wypełnianiu części wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej. 

2. Dokument tożsamości (dowód osobisty, paszport), do wglądu. 

3. W przypadku obcokrajowców, o których mowa w art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 6 marca 
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2018 r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w 

obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2022 r. poz. 470 t.j.), 

oryginał dokumentu potwierdzającego aktualny status pobytu na terytorium RP albo jego 

notarialnie lub urzędowo uwierzytelnioną kopię (dokument do wglądu). 

Gdzie i jak należy dostarczyć dokumenty? 

Wniosek wraz z załącznikami należy składać osobiście w pokoju nr 4, I piętro, lub przesłać pocztą na 

adres urzędu. W przypadku wysłania wniosku pocztą powinien być on opatrzony własnoręcznym 

podpisem wnioskodawcy potwierdzonym przez notariusza. 

Osoby do kontaktu: 

Agnieszka Dubińska - Inspektor ds. działalności gospodarczej i gospodarki komunalnej 

pok. nr 4, I piętro, tel. 25 7572020 wew. 12. 

Czy usługa wymaga opłaty? Gdzie i w jaki sposób można uiścić opłatę? 

Usługa nie wymaga opłaty skarbowej. 

Jak długo będzie trwać załatwienie sprawy? 

Organ gminy przekształca wniosek na postać dokumentu elektronicznego i przesyła do CEIDG, nie 

później niż następnego dnia roboczego od jego otrzymania. Jeżeli wniosek jest niepoprawny - organ 

gminy wzywa do jego skorygowania lub uzupełnienia ze wskazaniem uchybień, w terminie 7 dni 

roboczych pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania. 

Wszelkich informacje na temat postępu załatwiania sprawy można uzyskać w pokoju nr 4, I piętro, tel. 

25 7572020 wew. 12. 

W jaki sposób można odebrać dokument/decyzję? 

Na podstawie złożonego wniosku publikowany jest wpis na stronie ministra właściwego do spraw 

gospodarki: www.biznes.gov.pl. Dane i informacje udostępniane na stronie internetowej CEIDG są 

jawne. Każdy ma prawo dostępu do tych danych i informacji. 

W jaki sposób można się odwołać? 

- nie dotyczy - 

Wzory potrzebnych wniosków formularzy - do pobrania 

Wzory wniosków i formularzy są dostępne na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy                

https://www.biznes.gov.pl/pl
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w Siennicy lub w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Gminy, a także na stronie internetowej: 

https://www.biznes.gov.pl/pl/portal/03155 

O czym jeszcze warto wiedzieć przy załatwianiu sprawy? Dodatkowe uwagi 

Urząd Gminy po otrzymaniu wniosku, przesyła odpowiednie dane zawarte we wniosku do: Właściwego 

Naczelnika Urzędu Skarbowego, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia 

Społecznego oraz Głównego Urzędu Statystycznego. 

Wniosek o wpis do CEIDG również można wypełnić i złożyć na stronie www.biznes.gov.pl.                 

Wniosek musi być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym. 

W celu złożenia wniosku CEIDG-1 na stronie www.biznes.gov.pl należy: 

• założyć profil zaufany, 

• założyć konto przedsiębiorcy stronie www.biznes.gov.pl, 

• zalogować się przez: Login.gov.pl albo e-mail i przygotować wniosek o wpis do CEIDG, 

• podpisać i wysłać wniosek do CEIDG. 

Przepisy na podstawie, których załatwiana jest sprawa (podstawa prawna) 

1. Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie 

Informacji dla Przedsiębiorcy  

2. Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców  

Kartę usługi opracował/a: 

Inspektor ds. działalności gospodarczej i 

gospodarki komunalnej 

Agnieszka Dubińska 

Kartę usługi zatwierdził: 

Kierownik Referatu Infrastruktury  

i Ochrony Środowiska 

Mariusz Kozera 

 

https://www.biznes.gov.pl/pl/portal/03155
http://www.biznes.gov.pl/
https://pz.gov.pl/pz/registerMainPage
https://www.biznes.gov.pl/pl
https://pz.gov.pl/pz/registerMainPage
https://logowanie.biznes.gov.pl/login/realms/logowanie/protocol/openid-connect/auth?client_id=account-frontend&redirect_uri=https%3A%2F%2Fkonto.biznes.gov.pl%2Fpl%2Fmoje-konto&state=20492aa5-2ce2-4996-bbb7-651d14cfb679&response_mode=fragment&response_type=code&scope=openid&nonce=cbf9e6c1-9f82-413f-8f19-6cc1fcbae86d
https://logowanie.biznes.gov.pl/login/realms/logowanie/protocol/openid-connect/auth?client_id=web-runtime&redirect_uri=https%3A%2F%2Fwww.biznes.gov.pl%2Fpl%2Fe-uslugi%2F00_0736_00&state=7517f213-0d7d-4247-a8be-54fa846708ad&response_mode=fragment&response_type=code&scope=openid&nonce=6320805b-93b6-455a-a62d-7e3d2ceb1079
https://www.biznes.gov.pl/pl/e-uslugi/00_0736_00
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180000647
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180000647
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180000646

