
 

 

 
   Urząd Gminy w Zębowicach

ul. Izydora Murka 2, 46-048 Zębowice,
 tel.77 4216076, fax. wew. 36, 

 e-mail: ug@zebowice.pl   www.zebowice.pl

Data:
10.11.2011 r.

                    KARTA USŁUG Nr karty:
ROG/24

Nazwa 
sprawy:

ZGŁOSZENIE INFORMACJI O WYKREŚLENIU 
WPISU W CEIDG 

Miejsce
załatwienia 
sprawy:

Urząd Gminy w Zębowicach,
ul. I. Murka 2
46-048 Zębowice
Pokój nr 12, II piętro 
Godziny pracy: poniedziałek – piątek 7.00 – 15.00

Wymagane 
dokumenty:

Pobierz:
- druk wniosku CEIDG – 1,
- instrukcję wypełniania CEIDG – 1,
Wnioski CEIDG – 1, dostępne są w pok. 12, Biuletynie Informacji Publicznej oraz 
z wersji elektronicznej na stronie Urzędu Gminy w Zębowicach.
Wersja elektroniczna formularza udostępniona na ePUAP przez Ministerstwo 
Gospodarki. Na stronie internetowej www.ceidg.gov.pl

Opłaty: - zwolnione z opłat,

Termin 
realizacji:

- niezwłocznie 

Podstawa 
prawna:

1.Ustawa z dnia 19 listopada 1999r. – Prawo działalności gospodarczej / Dz. U. Nr 
101, poz. 1178 z późn. zm./,
2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego /Dz. U. 
z 2000r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm./ 

Tryb 
odwoławczy:

Wykreślenie z ewidencji następuje w drodze decyzji administracyjnej. Od decyzji 
przysługuje stronie prawo odwołania się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego 
w Opolu za pośrednictwem Wójta Gminy Zębowice. Odwołanie należy złożyć w 
Sekretariacie tut. Urzędu pokój nr 10 - I piętro

Informacje 
dodatkowe:

Wpis do ewidencji działalności gospodarczej podlega wykreśleniu w przypadku: 
- zawiadomienie o zaprzestaniu działalności, które powinno być dokonane w ciągu 14 
dni od daty zaprzestania wykonywania działalności gospodarczej, 
- zgłoszenie dot. działalności gospodarczej nieobjętej przepisami ustawy, 
- prawomocnie orzeczono zakaz wykonywania określonej w zgłoszeniu działalności 
gospodarczej przez przedsiębiorcę, 
- wpisania do rejestru przedsiębiorców spółki handlowej powstałej z przekształcenia 
spółki cywilnej, w zakresie działalności wpisanej do rejestru przedsiębiorców, 
- zmiany miejsca zamieszkania przedsiębiorcy / inna gmina/, 
- wpis dokonany z naruszeniem prawa, 
- wpis, który zawiera dane niezgodne z rzeczywistym stanem rzeczy. 
Wniosek o wykreślenie z ewidencji działalności gospodarczej może zostać przesłany 
do tut. Urzędu listem poleconym. Wniosek ten opatrzony jest odręcznym podpisem 
przedsiębiorcy , którego własnoręczność musi być poświadczona przez notariusza. 
Decyzję o wykreśleniu z ewidencji działalności gospodarczej można odebrać osobiście 
lub zostanie przesłana pocztą na wskazany adres.

http://www.ceidg.gov.pl/


Druki do
pobrania:

Do pobrania w BIP poniżej karty usługi :

-  CEIDG-1  wniosek o  wpis do centralnej  ewidencji  i  informacji  o  działalności 
gospodarczej,
- instrukcja wypełniania wniosku CEIDG-1

lub na miejscu:
Pokój nr 12, II piętro 
Godziny pracy: poniedziałek – piątek 7.00 – 15.00

Sporządził/a: Krystyna Pieprzyca – Podinspektor ds. inwestycji i działalności gospodarczej 


