
 

 

Urząd Gminy Miejsce Piastowe 

ul. Dukielska 14, 38-430 Miejsce Piastowe 
tel. 134353012 
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Karta usług 

Nr OA/7 

CEIDG - 1 Wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji  

i Informacji o Działalności Gospodarczej. 

Miejsce załatwienia 
sprawy 

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

Osoba 
odpowiedzialna 

Monika Bełch – podinspektor 

Sposób załatwienia 
sprawy 

Wniosek o wpis do CEIDG przedsiębiorca składa w wybranym przez siebie 
urzędzie gminy osobiście albo wysyła listem poleconym, po uprzednim 
poświadczeniu własnoręczności swojego podpisu przez notariusza. 
Organ gminy potwierdza tożsamość wnioskodawcy składającego wniosek      
i potwierdza wnioskodawcy, za pokwitowaniem, przyjęcie wniosku, 
przekształca wniosek na formę dokumentu elektronicznego, opatruje  
go kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo 
podpisuje w inny sposób akceptowany 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. 

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 działalność i gospodarczej, 

 część CEIDG – ZS – Zarządca sukcesyjny. 
Formularz do 
pobrania 

Wzór wniosku: 
www.miejscepiastowe.pl 

Opłaty Nie dotyczy. 

Czas załatwienia 
sprawy 

Niezwłocznie. 

Tryb odwoławczy Nie dotyczy 

Inne informacje Jeżeli wniosek CEIDG jest niepoprawny, organ gminy niezwłocznie wzywa 
do skorygowania lub uzupełnienia wniosku, wskazując uchybienia, 
w terminie 7 dni roboczych, pod rygorem pozostawienia wniosku bez 
rozpoznania. 

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.) 
 

Opracowała: 
Monika Bełch 
Podinspektor 
dn. 2020-04-29 

Sprawdził: 
Krzysztof Mercik 

Sekretarz Gminy Miejsce Piastowe 

dn. 2020-04-29 

Zatwierdziła: 
Dorota Chilik 

Wójt Gminy Miejsce Piastowe 
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