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 Tytuł sprawy
WPIS DO EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
 Wymagane dokumenty
- wypełniony wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej, który powinien zawierać:
oznaczenie przedsiębiorcy oraz jego numer ewidencyjny PESEL, oznaczenie miejsca
zamieszkania i adresu przedsiębiorstwa, a jeżeli stale wykonuje działalność poza miejscem
zamieszkania – wskazanie tego miejsca, określenie przedmiotu wykonywanej działalności
zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności, datę rozpoczęcia działalności,
Do wglądu:
- dowód osobisty

 Opłaty
- za wykonanie wpisu – 100,00zł,
- za wniosek – 5,00zł,
- za każdy załącznik – 0,50zł

 Miejsce złożenia dokumentów
Urząd Gminy w Wielgomłynach, ul. Rynek 1, 97-525 Wielgomłyny
tel. (044) 787-10-87, fax. (044) 787-10-82
Stanowisko d/s budownictwa, zagospodarowania przestrzennego, ochrony środowiska i
działalności gospodarczej, pokój nr 6

 Termin załatwienia sprawy
Do 14 dni

 Podstawa prawna
art. 88b ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 1999r. Prawo działalności gospodarczej (Dz. U. Nr
101 poz. 1178 z późniejszymi zmianami)

 Tryb odwoławczy
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Piotrkowie Trybunalskim
za pośrednictwem Wójta Gminy Wielgomłyny w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji
stronie.

 Informacje dodatkowe
Przedsiębiorca wpisuje się do ewidencji ze względu na swoje miejsce zamieszkania. Wpisowi do
ewidencji działalności gospodarczej podlegają osoby fizyczne, w tym również zamierzające wykonywać
swoją działalność na podstawie koncesji i zezwoleń.
Organ ewidencyjny wydaje decyzję o odmowie wpisu, jeżeli:
- zgłoszenie dotyczy działalności gospodarczej nieobjętej przepisami ustawy,
- zgłoszenie zawiera braki formalne, które mimo wezwania nie zostały usunięte w wyznaczonym terminie,
- prawomocnie orzeczono zakaz wykonywania określonej w zgłoszeniu działalności gospodarczej przez
przedsiębiorcę
W przypadku, gdy przedsiębiorca wraz ze zgłoszeniem składa wniosek o wpis do krajowego rejestru
urzędowego podmiotów gospodarki narodowej (REGON) oraz zgłoszenie identyfikacyjne lub
aktualizacyjne na podstawie ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników, organ
ewidencyjny niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 dni od dnia dokonania wpisu, przesyła powyższy
wniosek do urzędu statystycznego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania przedsiębiorcy, a
zgłoszenie identyfikacyjne lub aktualizacyjne do wskazanego przez przedsiębiorcę urzędu skarbowego
wraz z zaświadczeniem o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej i numerem PESEL oraz innymi
dokumentami dołączonymi przez przedsiębiorcę.
Urząd Gminy w Wielgomłynach, 97-525 Wielgomłyny, ul. Rynek 1
tel. (0-44) 787-10-87, fax. (0-44) 787-10-82

WWW: http://www.wielgomlyny.pl
e-mail: gminawielgo@poczta.onet.pl

