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PRZYJMOWANIE WNIOSKÓW O WPIS INFORMACJI O 
ZAWIESZENIU  DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ  

 

Miejsce 
załatwienia 

sprawy: 

Samodzielne stanowisko 
Bogusława  Kryś  - Inspektor ds. Handlu i Usług 
Pokój Nr 102, I piętro, tel. 34 3575100 wew. 37  
Godziny pracy: poniedziałek –  piątek  730  - 1530  

Wymagane 
dokumenty: 

1. Wnioski CEIDG-1   dostępne są w pok. 102.  
Wersja elektroniczna formularza udostępniona jest  na ePUAP przez Ministerstwo Gospodarki na stronie    
www.ceidg.gov.pl, www.firma.gov.pl/ 

  
Wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG – 1) - 
wypełniony w odpowiednich częściach. 
 
2. Dowód osobisty, paszport lub inny dokument pozwalający na stwierdzenie tożsamości wnioskodawcy – 

do wglądu. 
 

Opłaty: Nie podlega opłacie 

Termin 
załatwienia 

sprawy: 

Organ gminy przekształca wniosek na formę dokumentu elektronicznego i przesyła do CEIDG nie później 
niż następnego dnia roboczego od dnia jego otrzymania. Wpis jest dokonywany z chwilą zamieszczenia 
danych w CEIDG, nie później niż następnego dnia roboczego po dniu wpływu wniosku do CEIDG, pod 
warunkiem że wniosek został złożony przez osobę uprawnioną i jest poprawny. Jeżeli wniosek o wpis do 
CEIDG jest niepoprawny, a został złożony: 
- w Urzędzie - organ gminy niezwłocznie wzywa do skorygowania lub uzupełnienia wniosku, wskazując 
uchybienia, w terminie 7 dni roboczych, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania; 
- elektronicznie – system teleinformatyczny CEIDG informuje niezwłocznie składającego o niepoprawności 
wniosku. 

Tryb 
odwoławczy: 

Czynności związane z przyjęciem wniosku, przekształceniem go w formę dokumentu elektronicznego 
i przesłaniem do CEIDG są czynnościami materialno-technicznymi, od których nie przysługuje odwołanie. 

Podstawa 
prawna: 

- Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tj. Dz.U. z 2015 r. poz. 584 ze 
zmianami). 

Informacje 
dodatkowe: 

Przedsiębiorca nie zatrudniający pracowników, może zawiesić  wykonywanie działalności gospodarczej 
na okres od 30 dni do 24 miesięcy. Jeżeli przedsiębiorca nie wznowi działalności przed upływem okresu 
24 miesięcy, wpis zostanie wykreślony z urzędu. Data rozpoczęcia zawieszenia działalności gospodarczej 
nie może być wcześniejsza niż dzień złożenia wniosku. 
W przypadku wykonywania działalności gospodarczej w formie spółki cywilnej, zawieszenie wykonywania  
działalności gospodarczej jest skuteczne pod warunkiem jej zawieszenia przez wszystkich wspólników. 

 

Opracowała:  Bogusława Kryś  - inspektor ds. handlu i usług,  data:  20.07.2005r. 
Aktualizowała: Bogusława Kryś – inspektor ds. handlu i usług, data: 21.12.2015r. 
Zatwierdził: Waldemar Krafczyk – Sekretarz Gminy,  data 21.12.2015r.  
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