
  
                                                            

Czerwionka-Leszczyny, dnia…………………. 

BURMISTRZ GMINY I MIASTA
              CZERWIONKA-LESZCZYNY

                                                
     

              

Dotyczy: wpisu do ewidencji działalności gospodarczej.

Na podstawie art. 7 ust.2, art. 7a oraz 7b ustawy z dnia 19 listopada 1999 r. – Prawo 
działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 101 pozycja 1178 z 1999 r. z późniejszymi zmianami), 
wnoszę o dokonanie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej następujących danych:

Oznaczenie przedsiębiorcy (pełna nazwa firmy):

nazwa

 
Przedmiot działania (zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności – PKD)*:

Kod: Rodzaj działalności:

Miejsce wykonania działalności:

adres

Data rozpoczęcia działalności:     

Do wniosku dołączam:*
1. wniosek o nadanie numeru REGON;
2. podatkowe zgłoszenie identyfikacyjne lub aktualizacyjne;

Opłata stała – 100 zł za wpis
Opłatę uiszcza się w kasie UGiM – ul. Parkowa 9 (parter) 

*) niepotrzebne skreślić

Imię i nazwisko

ulica i numer

Kod                                                                              miejscowość 

telefon

PESEL

NIP

data

podpis wnioskodawcy



     WPIS DO EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ – OBJAŚNIENIA:

1. Wpisu dokonuje się na podstawie złożonego wniosku w Kancelarii Urzędu Gminy 
i Miasta.

2. Opłata stała wynosi: 100 zł za wpis. Opłatę wnosi się w kasie UGiM (parter).
3. Zaświadczenie o wpisie do ewidencji można odebrać w Wydziale Rozwoju Gminy 

i Miasta (ul. Św. Barbary, parter, tel. 032-42-95-988) w ciągu 7 dni od dnia 
złożenia wniosku.
W przypadku nieodebrania zaświadczenia we wskazanym terminie, zostanie ono 
przesłane na adres wnioskodawcy.

4. Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego 
za pośrednictwem Burmistrza Gminy i Miasta (odwołanie składa się w kancelarii 
Urzędu Gminy i Miasta).
Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od doręczenia decyzji stronie.

5. Osoba podejmująca działalność gospodarczą zobowiązana jest także w ciągu 14 dni 
od daty rozpoczęcia tej działalności zgłosić się w Oddziale ZUS w Rybniku przy ulicy 
Reymonta 2 lub w najbliższym Inspektoracie ZUS, celem złożenia zgłoszenia do 
ubezpieczenia społecznego; zgłoszenia do ubezpieczenia społecznego dokonuje każda 
osoba prowadząca działalność gospodarczą bez względu na to, czy jest już objęta 
ubezpieczeniem z innego tytułu np. pracy, wykonywania umowy agencyjnej, umowy 
zlecenia, prowadzenia gospodarstwa rolnego lub kształcenia się w szkołach 
ponadpodstawowych wyższych oraz emeryci i renciści. 

6. Przedsiębiorca zobowiązany jest zgłaszać organowi ewidencyjnemu w ciągu 14 dni 
powstałe po wpisie do ewidencji zmiany stanu faktycznego i prawnego, objęte danymi 
zawartymi w zgłoszeniu, odnoszące się do przedsiębiorcy i prowadzonej przez niego 
działalności, a także informację o zaprzestaniu wykonywania działalności 
gospodarczej.

Regulacja prawna:
1. Ustawa z dnia 19 listopada 1999 r. – Prawo działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 101,
    pozycja 1178 z 1999 r. z pomniejszymi zmianami).


