Zgłoszenie rejestracji działalności gospodarczej
Podstawa prawna:
Art. 7b ustawy z dnia 19 listopada 1999 roku. Prawo działalności gospodarczej
(Dz. U. z 1999 r. Nr 101, poz. 1178 z późniejszymi zmianami).

Wymagane dokumenty:
Osoba fizyczna może podjąć działalności po dokonaniu zgłoszenia do Centralnej Ewidencji i
Informacji o Działalności Gospodarczej lub ewidencji działalności gospodarczej.
UWAGA! Do czasu przekazania bazy przedsiębiorców do Centralnej Ewidencji i
Informacji o Działalności Gospodarczej Burmistrz Miasta i Gminy Szamotuły przyjmuje
wnioski na dotychczasowych zasadach, w trybie ustawy Prawo działalności
gospodarczej.
Zgłoszenia dokonuje się na podstawie WNIOSKU CEIDG-1 O WPIS DO CENTRALNEJ
EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ.
Wniosek CEIDG-1 dla osób fizycznych wykonujących działalność gospodarczą jest
jednocześnie:
wnioskiem o wpis do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej
(REGON)
zgłoszeniem identyfikacyjnym albo aktualizacyjnym do naczelnika urzędu skarbowego
(NIP)
oświadczeniem o wyborze formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób
fizycznych
zgłoszeniem albo zmianą zgłoszenia płatnika składek do Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych
oświadczeniem o kontynuowaniu ubezpieczenia społecznego rolników
Wniosek CEIDG-1 służy także do dokonywania aktualizacji danych nieobjętych wpisem do
CEIDG.

Opłaty:
Wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej jest
zwolniony z opłat.
Od dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa pobierana jest opłata skarbowa
w kwocie 17zł. Wpłaty należy dokonać na konto Urzędu Miasta Obrzycko
BANK SPÓŁDZIELCZY WRONKI o/OBRZYCKO
24 8961 1012 0010 0100 1023 0002
UWAGA:
Zwalnia się od opłat pełnomocnictwo udzielone: małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub
rodzeństwu.

Termin odpowiedzi:
Organ ewidencyjny wydaje zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej
niezwłocznie po dokonaniu zgłoszenia

Jednostka odpowiedzialna:
Samodzielny Referat Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Ochrony Środowiska i
Gospodarki Przestrzennej, Świadczeń Rodzinnych i Dodatków Mieszkaniowych oraz
Ewidencja Działalności Gospodarczej
ul. Marcinkowskiego 10
64-520 Obrzycko
tel. (0-61) 44-22-634

Tryb odwoławczy:
W przypadku odmowy dokonania wpisu do ewidencji wydana zostaje decyzja
administracyjna, od której stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania do
Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu. Odwołanie należy złożyć w terminie
14 dni od daty doręczenia decyzji, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.
Wniesienie odwołania nie podlega opłacie.

Miejsce złożenia dokumentów:
Istnieją następujące drogi złożenia wniosku:
- osobiście lub przez pełnomocnika ( z ważnym pełnomocnictwem)
listownie – w tym przypadku istnieje konieczność notarialnego poświadczenia (dołączonego
do wniosku) podpisu.
Urząd Miasta Obrzycko
Samodzielny Referat Gospodarki Komunalnej i mieszkaniowej, Ochrony Środowiska i
Gospodarki Przestrzennej, Świadczeń Rodzinnych i Dodatków Mieszkaniowych oraz
Ewidencja Działalności Gospodarczej
ul. Marcinkowskiego 10
64-520 Obrzycko
elektronicznie – za pośrednictwem formularza CEIDG


Uwagi:
Potwierdzenie aktualności zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej na
potrzeby przedsiębiorcy (dla banków, firm organizujących przetargi, itp.) :
Potwierdzenie dokonuje się na kserokopii aktualnego zaświadczenia (oryginał do wglądu).
Opłata: 5 zł opłaty skarbowej od każdej pełnej lub zaczętej strony zaświadczenia

