
......................................., dnia .........................................
     (miejscowość)             (data)

ZGŁOSZENIE O DOKONANIE WPISU 

DO EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Oznaczenie przedsiębiorcy ........................................................................................................................
                 (imię i nazwisko oraz nazwa, pod którą wykonywana będzie działalność gospodarcza)

......................................................................................................................................................................

Miejsce i adres zamieszkania przedsiębiorcy:.........................................................................................

Siedziba i adres zakładu głównego:

..........................................................................................................  Stałe miejsca wykonywania

działalności gospodarczej:

- ...................................................................................................................................................................

.

- ...................................................................................................................................................................

.

Przedmiot działalności gospodarczej (oznaczyć wg Polskiej Klasyfikacji Działalności; PKD do wglądu w Wydziale)

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

Data rozpoczęcia działalności gospodarczej: ..........................................................................................



           ..........................................................
(podpis przedsiębiorcy)

Informacje dodatkowe 

Telefon kontaktowy : ............................................................

OBJAŚNIENIA

Rejestracja  przedsiębiorców w ewidencji  działalności  gospodarczej  dotyczy wyłącznie  osób  fizycznych,
w tym również tych, którzy działają na podstawie zezwolenia lub koncesji (art. 88 a  ust. l Pdg).

Osoba  fizyczna,  która  zawodowo,  we  własnym  imieniu podejmuje  i  wykonuje  działalność  wytwórczą,
handlową,  budowlaną,  usługową oraz poszukiwanie,  rozpoznawanie  i  eksploatację  zasobów naturalnych
winna dokonać zgłoszenie o dokonanie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, jeśli działalność ta
posiada następujące cechy: 

- prowadzona jest w celach zarobkowych, 
wykonywana jest w sposób zorganizowany i ciągły.

Przedsiębiorca przed podjęciem działalności gospodarczej (w zależności od jej rodzaju) zobowiązany jest
uzyskać pozytywne opinie następujących służb: 

ochrony środowiska, 
ochrony przeciwpożarowej,

a) inspekcji sanitarnej,
b) zagospodarowania przestrzennego i nadzoru budowlanego,
c) inspekcji pracy.

Przedsiębiorca może podjąć działalność gospodarczą po uzyskaniu wpisu (art. 7 ustawy Pdg).

Wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej podlega opłacie stałej w kwocie 100,00 zł (wpłata
w kasie tut. Urzędu przy składaniu wniosku).

Przepisów ustawy  Pdg  nie  stosuje  się  do  działalności  wytwórczej  w  rolnictwie  w  zakresie  upraw
rolnych  oraz  chowu  i  hodowli  zwierząt,  ogrodnictwa,  warzywnictwa,  leśnictwa  i  rybactwa
śródlądowego,  a  także  wynajmowania  przez  rolników  pokoi  i  miejsc  na  ustawienie  namiotów,
sprzedaży posiłków domowych  i  świadczenia  w  gospodarstwach  rolnych innych usług  związanych
z pobytem turystów.

Art. 88 a ust. 3 ustawy Pdg stanowi, że ewidencja działalności gospodarczej jest jawna.


