Wpis do ewidencji działalności gospodarczej
Organ właściwy: Wójt Gminy Jeżów
Stanowisko odpowiedzialne: Referent ds. gospodarki lokalowej
i
mieszkaniowej,
dodatków
mieszkaniowych,
remontów,
prowadzenia ewidencji działalności gospodarczej, spraw kultury i
zdrowia, grobownictwa i ochrony zabytków, współpracy z sądem w
zakresie dozorowania prac społecznie- użytecznych przez skazanych
wyrokiem sądu, a także wykonywania zadań związanych z ochroną
przeciwpożarową na terenie Gminy Jeżów wykonywaną przez
Ochotnicze
Straże
Pożarne
oraz
pełnomocnik
Wójta
ds.
przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii
Urząd Gminy
w Jeżowie

Konto Urzędu Gminy: 75 9288 1082 3911 3191 2000 0010
Bank Spółdzielczy Ziemi Łowickiej O/Jeżów
NIP: 833-11-09-686

pokój nr 21
tel. 046 875-53-71, wew. 36

Najważniejsze akty prawne regulujące podejmowanie i wykonywanie
działalności gospodarczej:
 ustawa z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (tj.
Dz.U. z 2007r. Nr 155, poz.1095 z późn. zm.),
 ustawa z dnia 2 lipca 2004r. przepisy wprowadzające ustawę o swobodzie
działalności gospodarczej (Dz.U. z 2004r. Nr 173, poz.1808 z późn. zm.),
 ustawa z dnia 19 listopada 1999r. Prawo działalności gospodarczej (Dz.U.
z 1999r. Nr 101, poz. 1178 z późn. zm.)
Zgodnie z obowiązującymi przepisami:
- działalnością gospodarczą jest zarobkowa działalność wytwórcza, budowlana,
handlowa, usługowa oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż,
a także działalność zawodowa, wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły ;
- przedsiębiorcą jest osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna nie
będąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną – wykonująca
we własnym imieniu działalność gospodarczą.
Wpisowi do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez organy
wykonawcze jednostek samorządu terytorialnego (wójtów, burmistrzów,
prezydentów miast) podlegają wyłącznie OSOBY FIZYCZNE.
Osoby prawne dokonują rejestracji działalności gospodarczej w Krajowym Rejestrze
Sądowym prowadzonym przez właściwe sądy gospodarcze,
Od dnia 31 marca 2009r. obowiązuje jeden, jednolity urzędowy wzór wniosku
o wpis do ewidencji działalności gospodarczej EDG-1 dla terenu całego kraju
(tzw. wniosek zintegrowany).

Zintegrowany wniosek o wpis do ewidencji składa się z kilku części wypełnianych przez
przedsiębiorcę dla potrzeb:
 organu ewidencyjnego, zawierający dane, o których mowa w art.7b Prawa
działalności gospodarczej,
 urzędu statystycznego, zawierający dane w celu nadania numeru REGON,
 urzędu skarbowego, zawierający dane dla celów podatkowych,
 ZUS-u lub KRUS-u, zawierający dane zgłoszenia płatnika składek albo jego
zmiany.
Wniosek EDG-1 stanowi jednocześnie wniosek:
-

o wpis do ewidencji działalności gospodarczej,
o zmianę wpisu w ewidencji działalności gospodarczej,
o wpis informacji o zawieszeniu działalności gospodarczej,
o wpis informacji o wznowieniu działalności gospodarczej,
zawiadomienie o zaprzestaniu (likwidacji) działalności gospodarczej.

Przedsiębiorca może podjąć działalność gospodarczą już w dniu złożenia wniosku o wpis
do ewidencji działalności gospodarczej. Ma także prawo we wniosku o wpis do ewidencji
działalności gospodarczej określić późniejszy dzień podjęcia działalności gospodarczej, niż
dzień złożenia wniosku.
ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ WYMAGA ZŁOŻENIA PRZEZ
OSOBĘ FIZYCZNĄ PRAWIDŁOWO WYPEŁNIONEGO WNIOSKU EDG-1.
Organ ewidencyjny wydaje przedsiębiorcy zaświadczenie o wpisie do ewidencji
działalności gospodarczej – niezwłocznie po dokonaniu wpisu, nie później jednak, niż
w ciągu 3 dni od dnia dokonania wpisu.
Wypełniony wniosek EDG-1 można:





złożyć osobiście w urzędzie gminy,
przesłać listem poleconym – wówczas własnoręczność podpisu musi być
potwierdzona przez notariusza,
złożyć przez pełnomocnika – pełnomocnictwo działające w imieniu
przedsiębiorcy z potwierdzeniem uiszczenia należnej opłaty skarbowej
w wysokości 17,00 zł (siedemnaście złotych) za udzielenie pełnomocnictwa.

Opłaty:




Wpis do ewidencji, zmiana wpisu, wykreślenie wpisu, zawieszenie
oraz wznowienie działalności - nie podlega opłacie.
W przypadku działania przez pełnomocnika – opłata skarbowa wynosi 17,00
zł (siedemnaście złotych) za pełnomocnictwo.

Wpłaty należy dokonać w kasie Banku Spółdzielczego Ziemi Łowickiej O/Jeżów na
rachunek urzędu gminy podany powyżej. W przypadku korzystania z internetowej obsługi
bankowej należy dostarczyć potwierdzenie bankowe.

Opracowała: Anna Bąkowska

