
Czerwionka-Leszczyny, dnia………………….  

BURMISTRZ GMINY I MIASTA
              CZERWIONKA-LESZCZYNY

Dotyczy: zgłoszenia zmian we wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.

Na podstawie art. 7d ustawy z dnia 19 listopada 1999 r. – Prawo działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 101, 
pozycja 1178 z 1999 r. z późniejszymi zmianami), proszę o dokonanie we wpisie do ewidencji działalności 
gospodarczej następujących zmian: 

Oznaczenie przedsiębiorcy (pełna nazwa firmy):
Aktualna nazwa:

Nazwa po zmianie:

Przedmiot działania (zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności – PKD):
Kod: Rodzaj działalności:
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Miejsce wykonywania działalności:
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Zmiany obowiązują od dnia: 

Opłata stała – 50 zł za zmianę.
Opłatę uiszcza się w kasie UGiM

Imię i nazwisko

ulica i numer

                                                                             kod,miejscowość 

telefon

Nr zaświadczenia

PESEL

NIP

data

podpis wnioskodawcy



ZMIANA WE WPISIE DO EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ – 
OBJAŚNIENIA:

1. Podmiot prowadzący działalność gospodarczą zobowiązany jest zgłaszać organowi 
ewidencyjnemu w ciągu 14 dni, zmiany stanu faktycznego i prawnego odnoszące się do 
podmiotu gospodarczego działalności gospodarczej powstałe po wpisie do ewidencji, 
objęte danymi zwartymi w zgłoszeniu, a także informuje o zaprzestaniu wykonywania 
działalności. 

2. Niedopełnienie obowiązku zgłaszania organowi ewidencyjnemu zmian danych objętych 
wpisem podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny (art. 60 kodeksu wykroczeń).

3. Zmian we wpisie do ewidencji działalności gospodarczej dokonuje się na podstawie 
niniejszego wniosku, złożonego w Kancelarii Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-
Leszczyny.   

4. Opłata stała wynosi 50 zł za dokonanie zmiany. Opłatę wynosi się w kasie UGiM 
Czerwionka-Leszczyny (parter).

5. Nowe zaświadczenie można odebrać w Wydziale Rozwoju Gminy i Miasta (ul. Św. 
Barbary 6, parter, tel. 032-42-95-988) w ciągu 7 dni od złożenia wniosku.
W przypadku nieodebrania zaświadczenia we wskazanym terminie, zostanie ono 
przesłane na adres wnioskodawcy.

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

pozycja 1178 z 1999 r. z późniejszymi zmianami).


