Karta Usług
Urzędu Gminy Bolesław
Wykreślenie wpisu z ewidencji
działalności gospodarczej
Miejsce i osoby odpowiedzialne za załatwienie sprawy:
Ewidencja Działalności Gospodarczej – pokój 5
Beata Łaskawiec
tel. 0-32/ 64 24 501 w.110
1. Osobiście lub przez pełnomocnika w pokoju nr 5. Pełnomocnik zobowiązany jest
kaŜdorazowo dołączyć do w/w wniosku oryginał dokumentu wraz z opłata skarbową w
wysokości 17 zł, pełnomocnictwo udzielone małŜonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub
rodzeństwu jest zwolnione z opłaty skarbowej.
2. Za pośrednictwem poczty listem poleconym (własnoręczność podpis na wniosku
poświadczona notarialnie), adres: Urząd Gminy Bolesław , ul. Główna 58, 32-329
Bolesław.
3. Wniosek o zmianę wpisu do ewidencji działalności gospodarczej przedsiębiorca moŜe
złoŜyć w wersji elektronicznej za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie
internetowej gminy. Wniosek musi zostać opatrzony bezpiecznym (kwalifikowanym)
podpisem elektronicznym
Wymagane dokumenty:
1. Wniosek EDG-1, zawiadomienie o zaprzestaniu działalności
gospodarczej
2. Dowód osobisty w celu stwierdzenia toŜsamości.
Załączniki i wzory:
Wniosek
Formularz pełnomocnictwa
Instrukcja wypełniania wniosku
Opłaty:
Nie pobiera się
Termin załatwienia sprawy:
Niezwłocznie po złoŜeniu wniosku o zaprzestaniu działalności gospodarczej, a w
sprawach wymagających dodatkowych wyjaśnień w terminie do 30 dni od dnia
złoŜenia wniosku.
Tryb odwoławczy:
Odwołanie od decyzji o odmowie wpisu wnosi się do
Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie za
pośrednictwem Wójta Gminy Bolesław w terminie 14 dni od
dnia doręczenia.
Podstawa prawna:
Art.7d – 7g ustawy z dnia 19 listopada 1999 r. Prawo
działalności gospodarczej (Dz. U. z 1999 r, Nr 101, poz. 1178 z

późn. zm. poz. 1095 z póŜn. zm.)
Uwagi:
1. Przedsiębiorca dokonuje zawiadomienia o zaprzestaniu
wykonywania działalności w terminie 14 dni od dnia jej
zakończenia
2. Wykreślenie wpisu moŜe nastąpić równieŜ z urzędu w
następujących przypadkach:
− dokonano wpisu do Krajowego Rejestru Sadowego po
przekształceniu spółki cywilnej w spółkę jawną,
− wpis dotyczy działalności nieobjętej przepisami ustawy,
− prawomocnie orzeczono zakaz wykonywania przez
przedsiębiorcę działalności gospodarczej objętej wpisem,
− nastąpiła zmiana miejsca zamieszkania przedsiębiorcy,
− wpisu dokonano z naruszeniem prawa lub gdy dowody
przedstawione w sprawie okazały się fałszywe,
− wpis zawiera dane niezgodne z rzeczywistym stanem
rzeczy.

