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Zmiana wpisu w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej
I

Podstawa prawna

o Ustawa z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jednolity:
Dz.U.2010, Nr 220, poz. 1447 z późn. zm.);
o Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej
Klasyfikacji Działalności (PKD);

II

Komórka organizacyjna załatwiająca sprawę

o Referat Oświaty i Obsługi Interesantów
Biuro Obsługi Interesantów, Pokój Nr 13
e-mail: boi@krasnystaw.ug.gov.pl
III

Wymagane wnioski

o CEIDG-1 Wniosek o wpis do CEIDG, BOI.F-07.1

IV

Wymagane załączniki

Jeżeli dotyczy:
o wzór pełnomocnictwa, BOI.F-07.2

V

Dokumenty do wglądu

o Dowód osobisty
VI

Termin załatwienia sprawy

o NIEZWŁOCZNIE
Aby dokonać zmiany wpisu należy złożyć wniosek do CEIDG. Wraz z wnioskiem o
zmianę wpisu do CEIDG składa się oświadczenie o braku orzeczonych – wobec osoby,
której wpis dotyczy – zakazów, pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie
fałszywego oświadczenia.
Wniosek o zmianę wpisu do CEIDG można złożyć:
1. On-line – przy użyciu podpisu elektronicznego, weryfikowanego za pomocą
kwalifikowanego certyfikatu, podpisem potwierdzonym profilem zaufanym
ePUAP, albo podpisem osobistym, o którym mowa w przepisach o dowodach
osobistych, albo w inny sposób akceptowany przez system CEIDG
umożliwiający jednoznaczną identyfikację osoby składającej wniosek i czas
1

jego złożenia.
2. W urzędzie gminy – osobiście lub listem poleconym (w przypadku przesłania
wniosku listem poleconym powinien być opatrzony własnoręcznym podpisem
wnioskodawcy potwierdzonym przez notariusza).
Składając osobiście wniosek o zmianę wpis do CEIDG organ gminy potwierdza
tożsamość przedsiębiorcy za pokwitowaniem przyjęcie wniosku. Proszę zabrać ze sobą
dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość.

VII

Opłaty

Brak.
VIII

Tryb odwołania

Brak.
Jeśli wniosek o zmianę wpisu do CEIDG będzie nieprawidłowy to:

IX

•

gdy został złożony on-line – system CEIDG poinformuje niezwłocznie o
niepoprawności wniosku,

•

gdy został złożony w urzędzie gminy – organ gminy niezwłocznie wzywa
do skorygowania lub uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni roboczych.

Uwagi

o Instrukcja wypełniania wniosku CEIDG – 1, BOI.F-07.4
Opracował

Sprawdził

Zatwierdził

Renata Gałan

Tomasz Barczuk

Janusz Korczyński
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