Urząd Miasta Milanówka
ul. Kościuszki 45
05-822 Milanówek
tel. (22) 758-30-61/62
fax.(22) 755-81-20

KARTA USŁUG

N R ORG/01

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA (ORG)
Nazwa usługi: WPIS DO CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O
DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
Odpowiedzialny za daną usługę: Urszula Woźniak - inspektor
Aneta Mazurek - sekretarka
Składanie dokumentów: Punkt Obsługi Interesanta - budynek C
Nr telefonu: (22) 758-30-61,62 wew.200
Godz. pracy: poniedziałek 800-1800 wtorek-czwartek 800-1600 piątek 800-1500
Wymagane dokumenty i wnioski:
1. Wypełniony formularz zgłoszenia o dokonanie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji
o Działalności Gospodarczej – CEIDG-1 wraz z odpowiednimi załącznikami (CEIDG-RD,
CEIDG-MW, CEIDG-RB, CEIDG-S.C., CEIDG-PN) jeśli ich dołączenie jest konieczne.
(wniosek CEIDG-1 wraz z załącznikami dostępny w Punkcie Obsługi Interesanta, na
stronie internetowej www.milanowek.pl oraz www.ceidg.gov.pl ),
2. Dowód osobisty (do wglądu),
Opłaty:
Wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej nie
podlega opłacie.
Tryb odwoławczy: Nie przysługuje
Termin realizacji:
1. Organ gminy, po zweryfikowaniu tożsamości wnioskodawcy przekształca wniosek w
formę dokumentu elektronicznego i przesyła do CEIDG, nie później niż następnego dnia
roboczego.
2. Organem ewidencyjnym w zakresie działalności gospodarczej jest Minister Rozwoju.
Poprawność wniosku weryfikowana jest przez system informatyczny CEIDG. Jeżeli
wniosek nie przejdzie weryfikacji, organ gminy niezwłocznie wzywa do uzupełnienia
wniosku, w terminie 7 dni roboczych, pod rygorem pozostawienia wniosku bez
rozpatrzenia.
Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1829 z późn. zm.)
2. Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. przepisy wprowadzające ustawę o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U.
z 2011 r. Nr 131, poz. 764 ze zm.),
3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257)
4. Ustawa z dnia 25 marca 2011 r. o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców (Dz.
U. z 2011 r. Nr 106, poz. 622 z późn. zm.)
Uwaga:
Aktualność kart jest sprawdzana nie rzadziej niż raz na trzy miesiące
Opracowała:
Sprawdził:
Zatwierdziła:

Urszula Woźniak – inspektor w Referacie Organizacyjnym
Michał Piwek – Kierownik Referatu Organizacyjnego
Anna Fabisiak - Sekretarz Miasta

data 06.11.2017
data 06.11.2017
data 06.11.2017

