REFERAT ORGANIZACYJNY

Urząd Gminy
w Moszczenicy
ul. Kosowska 1,
97-310 Moszczenica

Podstawa
prawna

Wymagane
dokumenty

Forma
załatwienia
sprawy

Opłaty

Miejsce złożenia
wniosku
Termin
rozpatrzenia
wniosku

Tryb
odwoławczy
Jednostka
odpowiedzialna

Udzielenie informacji o przedsiębiorcach
z ewidencji działalności gospodarczej
przed przekazaniem do CEIDG
prowadzonej do dnia 31 grudnia 2011 r.
przez Wójta Gminy Moszczenica

Pracownik merytoryczny
Inspektor ds. Działalności
Gospodarczej Elżbieta Brzęczek
Zastępstwo
Podinspektor ds. Finansowych Emilia Koźlik

Symbol klasyfikacji (7330)
Symbol stanowiska

tel. 44/ 616 96 25; 44/ 616 96 23
wew. 119

ODG

Art. 217ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z
2016 r. poz. 23)
ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2015r. poz. 783z późn.zm.)
Art. 66 ustawy z dnia 19.12.2008 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz
o zmianie niektórych innych ustaw ( Dz. U. z 2009 r. Nr 18, poz. 97;Dz.U. z 2011 r.Nr 131,poz.
764)
Wójt Gminy Moszczenica pozostaje właściwy w sprawach ewidencyjnych dla przedsiębiorców,
których dane nie podlegały przekazaniu do CEIDG do dnia 31 grudnia 2011 r.
1. Wniosek o wydanie duplikatów decyzji o wykreśleniu z ewidencji działalności gospodarczej
2 . Wniosek o wydanie zaświadczenia o przedsiębiorcy wpisanym do Ewidencji Działalności
Gospodarczej prowadzonej do dnia 31 grudnia 2011 r. przez Wójta Gminy Moszczenica
Pełnomocnictwo - w przypadku ustanowienia pełnomocnika (oryginał lub urzędowo
potwierdzona kopia) wraz z dowodem uiszczenia stosownej opłaty.
1. Wystawienie duplikatów decyzji o wykreśleniu z ewidencji działalności gospodarczej.
2. Wydanie zaświadczenia dotyczącego działalności gospodarczej przedsiębiorcy figurującego w
Ewidencji Działalności Gospodarczej prowadzonej do dnia 31 grudnia 2011 r. przez Wójta
Gminy Moszczenica
Jeżeli wniosek jest niepoprawny, organ gminy wzywa niezwłocznie do skorygowania lub
uzupełnienia wniosku, wskazując uchybienia, w terminie 7 dni roboczych pod rygorem
pozostawienia wniosku bez rozpoznania.
Wydawane zaświadczenie może dotyczyć działalności własnej lub innego przedsiębiorcy, które
podlega opłacie skarbowej 17,00 zł.
Poświadczenie zgodności duplikatu, odpisu, wyciągu, wypisu lub kopii, dokonane przez organy
administracji rządowej lub samorządowej lub archiwum państwowe, od każdej pełnej lub zaczętej
stronicy 5,00 zł
Opłatę wnosi się w kasie pok. Nr 3 lub na konto:
Bank Spółdzielczy Ziemi Piotrkowskiej O/Moszczenica 03 8973 0003 0070 0700 0707 0017
Kopię dowodu wpłaty należy dołączyć do numeru sprawy.
W przypadku dokonywania przelewu w tytule wpłaty należy podać informację z zaznaczeniem
tytułu opłaty.
Wniosek o wydanie zaświadczenia można złożyć Urząd Gminy w Moszczenicy pok. nr 15
stanowisko ds. działalność gospodarcza,w punkcie Obsługi Mieszkańców lub za pośrednictwem
poczty
1. Organ ewidencyjny wydaje duplikat dokumentu niezwłocznie od momentu złożenia wniosku.
2. Zaświadczenie wydawane jest w terminie nie dłuższym niż 7 dni, w większości przypadków,
zaświadczenie wydawane jest w ciągu 2 dni.
Na postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia o żądanej treści służy zażalenie do
Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Piotrkowie Trybunalskim (ul. Słowackiego 19,
97-300Piotrków Trybunalski za pośrednictwem Wójta Gminy Moszczenicaw terminie 7 dni od
dnia otrzymania postanowienia.
Referat Organizacyjny

Uwagi

Druki

Archiwa:
Dokumenty dotyczące wpisów do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Wójta
Gminy Moszczenica na podstawie ustawy z dnia 19 listopada 1999 r. Prawo działalności
gospodarczej tj. wniosek i dokumentacja z nim związana podlegają archiwizacji przez okres 100
lat.
Dokumenty dotyczące wpisów do CEIDG prowadzonej przez Ministra Gospodarki na podstawie
ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej tj. wniosek oraz
dokumentacja z nim związana podlegają archiwizacji przez okres 10 lat (do wniosku i
dokumentacji nie stosuje się przepisów o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach).
1. Wniosek o wydanie duplikatuz ewidencji działalności gospodarczejprowadzonej przez Wójta
Gminy Moszczenica
2. Wniosek o wydanie zaświadczenia o przedsiębiorcy wpisanym do Ewidencji Działalności
Gospodarczej prowadzonej do dnia 31 grudnia 2011 r. przez Wójta Gminy Moszczenica.

UWAGA!!!

Niniejsze zaświadczenie pokazuje wyłącznie stan archiwalnywpisu w ewidencji działalności gospodarczej
prowadzonej przez Wójta Gminy Moszczenica. By uzyskać aktualne zaświadczenie dotyczące szukanego
przedsiębiorcy - prosimy o odszukanie przedsiębiorcy w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej. Dane o przedsiębiorcach wpisanych do CEIDG udostępniane są wyłącznie poprzez stronę
internetową. Aby wydrukować zaświadczenie należy odszukać poszukiwany wpis w bazie przedsiębiorców i
wybrać opcję Drukuj / Pobierz PDF.
Należy przy tym pamiętać, że zgodnie z art. 38 ust. 5 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z
2015 r. poz. 584, z późn. zm.) - organy administracji publicznej nie mogą domagać się od przedsiębiorców
okazywania, przekazywania lub załączania do wniosków zaświadczeń o wpisie w CEIDG.

CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Strona internetowa http://prod.ceidg.gov.pl lub
Pomoc firmowa.
gov.pl

Formularze i instrukcje

www.firma.gov.pl

Baza przedsiębiorców

Obowiązujące
przepisy

współpraca

Aby wyszukać wpis wystarczy wskazać tylko jedno z kryteriów (wypełnić jedno pole).F Kryteria wyszukiwania c
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Rodzaj działalności (kod PKD)

Uwzględnij wykreślone □
Wpisz kod widoczny na poniższym obrazku

Kod

W przypadku wpisu wykreślonego zaznacz „Uwzględnij wykreślone”

a następnie naciśnij szukaj

