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Karta usług 

Nr OA/10 

Wykreślenie wpisu z CEIDG 

Miejsce załatwienia 
sprawy 

Referat Organizacyjno-Administracyjny, parter, pokój nr 13, tel. 134309736 

Osoba 
odpowiedzialna 

Monika Bełch – podinspektor 

Sposób załatwienia 
sprawy Wniosek o wykreślenie wpisu z CEIDG. 

Wymagane 
dokumenty 

Wniosek CEIDG-1 wypełniony przez przedsiębiorcę komputerowo  
albo odręcznie pismem wyraźnym bez poprawek i skreśleń. W zależności  
od potrzeb dodatkowo: 

 część CEIDG –MW– Dodatkowe miejsca wykonywania działalności, 

 część CEIDG – RB – Informacja o rachunkach bankowych, 

 część CEIDG – RD – Wykonywana działalność gospodarcza, 

 część CEIDG – SC – Udział w spółkach cywilnych, 

 część CEIDG – PN – Udzielone pełnomocnictwa, 

 część CEIDG –POPR –formularz służy do dokonywania korekt  

w przypadku pomyłek przy wypełnianiu części wniosku o wpis do 

ewidencji działalności gospodarczej, 

 część CEIDG – ZS – Zarządca sukcesyjny. 
Formularz do 
pobrania 

Wzór wniosku: 
www.miejscepiastowe.pl 

Opłaty Nie dotyczy. 

Czas załatwienia 
sprawy 

Niezwłocznie. 

Tryb odwoławczy Od decyzji wydanej w pierwszej instancji przez ministra  nie służy odwołanie, 

jednakże strona niezadowolona z decyzji może zwrócić się do tego organu  

z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy. 

Inne informacje Przedsiębiorca podlega wykreśleniu z CEIDG z urzędu, w drodze decyzji 
administracyjnej ministra właściwego do spraw gospodarki w przypadku: 

 stwierdzenia trwałego zaprzestania przez przedsiębiorcę wykonywania 
działalności gospodarczej, 

 utraty przez przedsiębiorcę uprawnień do wykonywania działalności 
gospodarczej przysługujących na podstawie art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 
6 marca 2018 r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych 
i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, 

 gdy wpis został dokonany z naruszeniem prawa.    

Podstawa prawna: 
 ustawa z dnia 6 marca 2018r. o Centralnej Ewidencji i Informacji  

o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy  
(Dz. U. z 2019r. poz. 1291 z późn. zm.), 

 ustawa  z dnia 6 marca 2018r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2019r. 

poz. 1292 z późn. zm.), 

 ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania 

administracyjnego (Dz. U. z 2020r. poz. 256 z poźn. zm.). 
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