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1. ZAKRES ŚWIADCZONEJ USŁUGI
Wykreślenie wpisu w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
2. WYMAGANE DOKUMENTY DO ZAŁATWIENIA SPRAWY
1. Zgłoszenia zakończenia działalności dokonuje się na podstawie wniosku CEIDG-1 o

wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej wraz z
odpowiednimi częściami wniosku (CEIDG-MW, CEIDG-RB, CEIDG-RD, CEIDGSC, CEIDG-PN i CEIDG-POPR), jeżeli ich dołączenie jest konieczne. Wniosek do
pobrania na stronie internetowej www.prabuty.pl lub w tut. Urzędzie ul. Kwidzyńska 2 82550 Prabuty w Biurze Obsługi Ludności - parter pokój nr 2 lub w pokoju nr 12 - II piętro.
2. Dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość - do wglądu.

3. ZŁOŻENIE WNIOSKU DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
Brak możliwości złożenia wniosku drogą elektroniczną.
4. OPŁATY
1. Wniosek o wykreślenie wpisu w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej jest wolny od opłat.
2. Od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa pobierana jest
opłata skarbowa w wysokości 17 zł. (UWAGA! Zwolnione od opłaty jest
pełnomocnictwo udzielane: małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu.
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U.
z 2012 r. poz. 1282).
5. MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW
W Biurze Obsługi Ludności ul. Kwidzyńska 2, 82- 550 Prabuty, parter pokój Nr 2, lub pokój
nr 12 (w poniedziałki w godzinach od 8.00 do 16.00 oraz od wtorku do piątku w godzinach
od 7.30 do 15.30).
6. OSOBY DO KONTAKTU

Tomasz Kozakiewicz – Inspektor ds. wojskowych, OC, PPOŻ, Kancelaria Tajna, Ochrony
Informacji Niejawnej oraz Rozwoju Gospodarczego.
Tel. 55 262 41 50, 59 lub 278 20 01/02 wew. 50, 59, e-mail: t.kozak@prabuty.pl

7. SPOSÓB I TERMIN ZAŁATWIENIA
1. Organ gminy potwierdza tożsamość wnioskodawcy składającego wniosek
i potwierdza wnioskodawcy, za pokwitowaniem, przyjęcie wniosku oraz przekształca
wniosek w formę dokumentu elektronicznego i przesyła do CEIDG, nie później niż
następnego dnia roboczego od otrzymania poprawnego wniosku i złożonego
przez osobę uprawnioną.
2. Poprawność wniosku weryfikuje system teleinformatyczny CEIDG. Organem
ewidencyjnym jest Minister Gospodarki. Jeżeli wniosek jest niepoprawny, to organ
gminy niezwłocznie wzywa do skorygowania lub uzupełnienia wniosku, wskazując
uchybienia w terminie 7 dni roboczych, pod rygorem pozostawienia wniosku
bez rozpoznania.
8. TRYB ODWOŁAWCZY
Nie przysługuje.
9. PODSTAWA PRAWNA
1. Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej
( Dz. U. z 2013 r. poz. 672 ),
2. Ustawa z dnia 2 lipca 2004r. przepisy wprowadzające ustawę o swobodzie
działalności gospodarczej ( Dz. U. z 2004 Nr 173, poz. 1808 ze zm.),
3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego
( Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ),
10. UWAGI
Wniosek o wykreślenie z CEIDG można złożyć:
1. On-line - przy użyciu podpisu elektronicznego, weryfikowanego za pomocą kwalifikowanego
certyfikatu, podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.
2. W urzędzie gminy - osobiście, przez pełnomocnika lub listem poleconym (w przypadku
przesłania wniosku listem poleconym powinien być on opatrzony własnoręcznym podpisem
wnioskodawcy potwierdzonym przez notariusza).
Przedsiębiorca zobowiązany jest złożyć wniosek o wykreślenie wpisu w terminie 7 dni od dnia
trwałego zaprzestania wykonywania działalności gospodarczej.
Przedsiębiorca może być także wykreślony z CEIDG w drodze decyzji administracyjnej w
przypadku:
1. Gdy prawomocnie orzeczono zakaz wykonywania działalności gospodarczej przez przedsiębiorcę,

2. Stwierdzenia trwałego zaprzestania wykonywania przez przedsiębiorcę działalności gospodarczej,
3. Niezłożenia wniosku o wpis informacji o wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej
przed upływem okresu 24 miesięcy od dnia zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej,
4. Utraty przez przedsiębiorcę uprawnień do wykonywania działalności gospodarczej przysługujących
na podstawie art. 13 ust 1 albo ust 2 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej,
5. Gdy został dokonany z naruszeniem prawa,
6. Wpisania do rejestru przedsiębiorców jednoosobowej spółki kapitałowej powstałej wskutek
przekształcenia przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną wykonującą we własnym imieniu działalność
gospodarczą.
Wniosek o wykreślenie z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej dostępny jest
w urzędzie – ewidencja działalności gospodarczej, na stronie internetowej CEIDG
(www.ceidg.gov.pl), w Biuletynie Informacji Publicznej ministra właściwego do spraw gospodarki
oraz na platformie usług administracji publicznej (www.epuap.gov.pl).
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