
Zgłoszenie zmiany wpisu w Centralnej Ewidencji i Informacji                                   

o Działalności Gospodarczej   
 

Podstawa prawna  

- Ustawa z dnia 6 marca 2018 roku o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 

Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy (Dz.U. z 2018 roku, poz. 647 ze zm.) 

- Ustawa z dnia 6 marca 2018 roku Prawo Przedsiębiorców ( Dz.U. z 2018 roku, poz. 646 ze 

zm.) 

- Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( t.j. Dz.U.                          

z 2018 r., poz. 2096 ze zm.) 

Wymagane dokumenty                                                                                                                                   

Formularz wniosku CEIDG–1 o dokonanie zmiany wpisu w Centralnej Ewidencji                             

i Informacji o Działalności Gospodarczej należy wypełnić zgodnie z Instrukcją wypełniania 

wniosku CEIDG-1).  

Komórka organizacyjna odpowiedzialna 

Referat Mienia Komunalnego i Ochrony Środowiska, pok. nr 11, tel. 564729631. 

Opłaty                                                                                                                                       

Wniosek o zmianę wpisu w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej 

nie podlega opłacie. 

Miejsce i tryb złożenia dokumentów  

Wnioski o zmianę wpisu w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej 

można składać:  

- za pośrednictwem formularza elektronicznego dostępnego na stronie internetowej CEIDG-1 

(www.ceidg.gov.pl.). Osoby składające wniosek samodzielnie w wersji elektronicznej on-line 

muszą posiadać podpis elektroniczny lub profil zaufany (portal ePUAP), 

- osobiście w wersji papierowej w wybranym przez przedsiębiorcę urzędzie gminy 

(tożsamość osoby fizycznej będzie sprawdzona na podstawie dokumentu tożsamości), lub 

przesłać pocztą listem poleconym (własnoręczność podpisu poświadczona przez notariusza). 

 

Termin i sposób realizacji wniosku  

1. Przekształcenie wniosku o zmianę wpisu w Centralnej Ewidencji i Informacji                                 

o Działalności Gospodarczej na formularzu CEIDG-1 z formy papierowej na formę 

dokumentu elektronicznego i przesłanie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 

gospodarczej następuje następnego dnia roboczego od daty wpływu wniosku.  

2. W przypadku gdy złożony wniosek okaże się niepoprawny, organ gminy wezwie 

przedsiębiorcę do jego uzupełnienia lub skorygowania.  

 

Tryb odwoławczy  

Nie przysługują środki odwoławcze.  

 

Uwagi  

Przedsiębiorca jest zobowiązany zgłaszać wszelkie zmiany stanu faktycznego i prawnego  

dotyczące prowadzonej działalności gospodarczej, w ciągu 7 dni od powstania tych zmian.  


