KARTA USŁUGI

Urząd Miejski
w
Koluszkach

Wykreślenie Przedsiębiorcy z Centralnej Ewidencji
i Informacji o Działalności Gospodarczej

Komórka
organizacyjna:
Tel./Fax:
PODSTAWA PRAWNA





Data zatwierdzenia:
13.05.2021 r.

Referat Spraw Obywatelskich
tel. 44 725-67-61 fax 44 714-58-15

ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Tj. Dz. U. z 2021 r., poz.
735),
ustawa z dnia 06 marca 2018 r.. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i
Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy (Tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 2296),
ustawa z dnia 06 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 162),
ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1546; zm.: Dz. U. z
2020 r. poz. 471, poz. 1565, poz. 2023 i poz. 2369 oraz z 2021 r. poz. 72.)

WYMAGANE DOKUMENTY





wniosek o wykreślenie Przedsiębiorcy z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
oryginał dokumentu potwierdzający tożsamość
w przypadku załatwiania sprawy za pośrednictwem pełnomocnika, druk pełnomocnictwa
(nie wymagane w przypadku ujawnienia danych pełnomocnika w CEIDG)
dowód opłaty za pełnomocnictwo ( opłaty można dokonać w kasie UM w Koluszkach lub na rachunek
bankowy Gminy Koluszki nr 11 1020 3352 0000 1802 0240 6841)

OPŁATY


wniosek o wykreślenie Przedsiębiorcy z CEIDG nie podlega opłacie

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY
 organ gminy przekształca wniosek na postać dokumentu elektronicznego i przesyła do CEIDG nie
później niż w dniu roboczym następującym po dniu otrzymania wniosku
 jeśli złożony wniosek jest niepoprawny, organ gminy niezwłocznie wskazuje wnioskodawcy uchybienia
oraz wzywa do skorygowania lub uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni roboczych, pod rygorem
pozostawienia wniosku bez rozpoznania
MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW
Dokumenty należy złożyć:

w budynku Urzędu Miejskiego w Koluszkach ul. 11 Listopada 65, parter pokój nr 007
w następujących terminach: w poniedziałki, środy i czwartki w godz. 8:00 – 16:00
we wtorki w godz. 8:00 – 17:00, w piątki w godz. 8:00 – 15:00

przesłać pocztą na adres: Urząd Miejski w Koluszkach, 95-040 Koluszki, ul. 11 Listopada 65
(wniosek musi być opatrzony własnoręcznym podpisem poświadczonym przez notariusza)

elektronicznie przez biznes.gov.pl lub przez stronę www.ceidg.gov.pl
OSOBY DO KONTAKTU

kierownik referatu – Małgorzata Jagiełło

referent – Renata Matysiak
DOKUMENT WYJSCIOWY

pok. nr 003 tel. 44 725 67 60
pok. Nr 007 tel. 44 725 67 61

TRYB ODWOŁAWCZY
Od czynności tych nie przysługują środki odwoławcze, CEIDG w systemie teleinformatycznym

prowadzi minister właściwy ds. gospodarki
INNE INFORMACJE (UZUPEŁNIAJĄCE)
W przypadku złożenia wniosku o wykreślenie z CEIDG Przedsiębiorcy przez wspólnika spółki cywilnej
prowadzącego działalność:



wyłącznie w formie spółki cywilnej, dokonuje on również zakończenia tej działalności
w formie spółki cywilnej i działalności indywidualnej, Przedsiębiorca decydując się zostać w spółce
cywilnej, zamiast wniosku o wykreślenie składa wniosek o zmianę i zaznacza w formularzu CEIDG-1,
że prowadzi działalność tylko w formie spółki cywilnej. Jeśli jednak Przedsiębiorca kończy działalność
w spółce, ale chce kontynuować ją indywidualnie składa wniosek o zmianę i zaznacza w formularzu
CEIDG-1, że chce wykreślić informację o spółce cywilnej z wpisu w CEIDG.

