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ZAWIESZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ  
 

 

WYMAGANE DOKUMENTY 
 Wniosek CEIDG-1 o wpis do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej . 

Druk wniosku dostępny jest: 

- w  pokoju nr 1 (parter) w Urzędzie Miasta i Gminy w Skokach, 

- na stronie internetowej Ministerstwa Gospodarki www.mg.gov.pl  

 Dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość osoby – do wglądu, 

 Pełnomocnictwo – jeśli sprawa załatwiona jest przez pełnomocnika wraz z dowodem uiszczenia opłaty 

skarbowej,  

 

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY 
 Bezpośrednio na stronie www.ceidg.gov.pl – dla przedsiębiorców zarejestrowanych w CEIDG 

 Urząd Miasta i Gminy w Skokach, ul. Ciastowicza 11 

Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich,  

Złożenie i odbiór dokumentów: parter, pokój nr 1 

Tel. (61) 8925-806, e-mail: sekretariat@gmina-skoki.pl  

Godziny obsługi interesantów: poniedziałek 9:00-17:00, wtorek-piątek 7:30-15:30 

 

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY 
Organ Gminy przekształca wniosek w formę dokumentu elektronicznego nie później niż następnego dnia 

roboczego od dnia jego otrzymania 

 

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY 
1. Za pośrednictwem wniosku elektronicznego 

 Zaloguj się do CEIDG wypełnij wniosek on-line i złóż go elektronicznie (osoby posiadające podpis 

elektroniczny lub profil zaufany ePUAP 

 Zaloguj się do CEIDG, wypełnij wniosek on-line, wydrukuj i zanieś do wybranego Urzędu Gminy 

2. W formie papierowej 

 Pobierz i wypełnij wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej, zgodnie z obowiązującą 

instrukcją.  

              Dołącz do wniosku wymagane załączniki. 

 Złóż wniosek w pok. nr 1 

Istnieją następujące drogi złożenia wniosku: 

a) osobiście lub przez pełnomocnika,  

b) listownie - w tym przypadku  istnieje konieczność notarialnego poświadczenia złożonego na wniosku 

podpisu., 

c) elektronicznie - za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie gminy WWW.gmina-skoki.pl 

- jeżeli wniosek o wpis zostanie podpisany podpisem elektronicznym będą miały zastosowanie przepisy o 

informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, 

- jeżeli wniosek o wpis nie zostanie podpisany podpisem elektronicznym, przedsiębiorca 

pisemnie zostanie powiadomiony o terminie i miejscu podpisania wniosku; w takim 

przypadku dniem złożenia wniosku jest dzień, w którym przedsiębiorca wniosek podpisał. 
 

 

OPŁATY 

Zgłoszenie informacji o zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej jest zwolnione z opłat. 

Opłacie podlega jedynie złożone pełnomocnictwo w wysokości 17,00 zł, z wyjątkiem: 

  pełnomocnictw poświadczonych notarialnie lub przez uprawniony organ, upoważniających do odbioru 

dokumentów, 

 pełnomocnictw udzielanych małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu , 
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 jeżeli mocodawcą jest podmiot określony w art. 7 pkt 1-5 ustawy o opłacie skarbowej, 

Opłatę skarbową można uiścić: 

 w kasie Urzędu Miasta i Gminy w Skokach, kasa czynna w poniedziałek 9.00-16.00. wtorek – piątek 7.30 – 

15.00  

 przelewem na konto BS GNIEZNO o/SKOKI 43 9065 0006 0040 0400 0185 0001 

 

TRYB ODWOŁAWCZY 

Organem ewidencyjnym jest Minister Gospodarki. 

Czynność Organu Gminy związana z przyjęciem wniosku, przekształceniem go w formę dokumentu 

elektronicznego i przesłaniem do CEIDG jest czynnością materialno-techniczną, od której nie przysługuje 

odwołanie. 

 

DODATKOWE INFORMACJE 
  Przedsiębiorca może zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej na okres od 30 dni do 24 miesięcy. 

 Przedsiębiorca wykonujący działalność gospodarczą w różnych formach prawnych może zawiesić 

wykonywanie działalności gospodarczej w jednej z tych form. 

 Zawiesić wykonywanie działalności gospodarczą mogą ci przedsiębiorcy, którzy NIE ZATRUDNIAJĄ 

PRACOWNIKÓW. 

 W przypadku wykonywania działalności gospodarczej w formie spółki cywilnej zawieszenie wykonywania 

działalności gospodarczej jest skuteczne pod warunkiem jej zawieszenia przez wszystkich wspólników. 

 Przedsiębiorca, który zamierza wznowić wykonywanie działalności gospodarczej jest zobowiązany dokonać 

zgłoszenia informacji o wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej. 

 Niezgłoszenie wznowienia działalności - przed upływem 24 miesięcy od dnia zgłoszenia  informacji o 

zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej   - skutkuje wykreśleniem wpisu (dotyczącego 

przedsiębiorcy, który zawiesił działalność) w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. 

 

 

PODSTAWA PRAWNA 

 Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tj.  Dz. U. 2015 r. poz. 584).  
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