URZĄD MIASTA I GMINY W CHOCIANOWIE
ul. Ratuszowa 10, 59-140 Chocianów
tel.: (076) 818-50-20 fax: (0-76) 818-50-61

poczta elektroniczna:bok@chocianow.pl

RU – 05 ZGŁOSZENIE INFORMACJI O ZAWIESZENIU DZIAŁALNOŚCI
GOSPODARCZEJ DO CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O
DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
1. WYMAGANE DOKUMENTY
Wniosek CEIDG-1, formularz dostępny jest:
a) w pokoju nr 11 (parter) w Urzędzie,
b) w Kancelarii Ogólnej ,
c) formularz : plik do pobrania CEIDG-1,
Do wniosku należy załączyć:
Dokument stwierdzający tożsamość przedsiębiorcy / wnioskodawcy - do wglądu

2. MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY
Wydział Rozwoju i Utrzymania
pokój nr 11

Dodatkowe informacje:
Magdalena Bundziów – Inspektor
tel. (076) 818-50-20 wew. 114
magdalena.bundziow@chocianow.pl

3. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY
Niezwłocznie, a w sprawach wymagających dodatkowych wyjaśnień w ciągu 1 dnia.

4. SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY
1.
2.
3.
4.
5.

Zaloguj się do CEIDG, wypełnij wniosek on-line i złóż (podpisz) go elektronicznie.
Zaloguj się do CEIDG, przygotuj wniosek on-line i podpisz go w dowolnej gminie (zapamiętaj nr wniosku).
Bez logowania się do CEIDG, przygotuj wniosek on-line i podpisz go w dowolnej gminie (zapamiętaj nr
wniosku).
Pobierz i złóż wniosek papierowy w gminie. Gmina przekształca go na wniosek elektroniczny.
Prześlij wniosek listem poleconym do wybranej gminy. Podpis musi być notarialnie potwierdzony.

5. OPŁATY
Wniosek jest wolny od opłaty.

6. TRYB ODWOŁAWCZY
Czynności organu gminy związane z przyjęciem wniosku nie obejmują dokonania wpisu do CEIDG. Od czynności
tych, polegających na przekształceniu go na formę dokumentu elektronicznego i przesłaniu do CEIDG, nie
przysługują środki odwoławcze, gdyż organem ewidencyjnym jest Minister Gospodarki.

7. DODATKOWE INFORMACJE
Przedsiębiorca wykonujący działalność gospodarczą jako wspólnik w więcej niż jednej spółce cywilnej może
zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej w jednej lub kilku takich spółkach. Przedsiębiorca wykonujący
działalność gospodarczą w różnych formach prawnych może zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej w
jednej z tych form.
W przypadku wykonywania działalności gospodarczej w formie spółki cywilnej zawieszenie wykonywania
działalności gospodarczej jest skuteczne pod warunkiem jej zawieszenia przez wszystkich wspólników. Zawiesić
działalność gospodarczą może wyłącznie przedsiębiorca nie zatrudniający pracowników.
Przedsiębiorca może zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej na okres od 30 dni do 24 miesięcy. Jeżeli
przedsiębiorca nie wznowi działalności przed upływem okresu 24 miesięcy, wpis zostanie wykreślony z
urzędu. Zarówno data rozpoczęcia zawieszenia jak i wznowienia działalności gospodarczej nie może być
wcześniejsza niż dzień złożenia wniosku.

8. PODSTAWA PRAWNA
Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji
dla Przedsiębiorcy (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 647 ze zm.)
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