TYTUŁ SPRAWY:
Wpis do ewidencji działalności gospodarczej.

WYDZIAŁ/JEDNOSTKA PROWADZĄCA;
Stanowisko ds. księgowości podatkowej.

WYMAGANE DOKUMENTY;
•

Wniosek o dokonanie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej zawierający:

1. oznaczenie przedsiębiorcy, PESEL
2. oznaczenie miejsca zamieszkania i adres, oraz miejsce i adres zakładu głównego,
jeżeli działalność wykonywana jest poza miejscem zamieszkania.
3. określenie przedmiotu działalności wg.PKD-opis przedmiotu kod PKD,
4. wskazanie daty rozpoczęcia działalności gospodarczej.
•

Dowód wpłaty w wysokości 100 zł dokonany w kasie Urzędu lub na konto Urzędu.

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:
Urząd Gminy Dziadkowice, 17-306 Dziadkowice tel. (0-85) 656 59 00
pokój nr 12, tel. (0-85) 656 59 03

OPŁATY;
100 zł.

TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA:
Do 14 dni.

EFEKTY REALIZACJI SPRAWY DLA WNIOSKODAWCY:
Zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.

PODSTAWA PRAWNA;
•
•
•

Ustawa z dn. 19 listopada 1999r. Prawo działalność i gospodarczej (Dz.U.Nr 101, poz.
1178 z późn. zm.)
Ustawa z dn. 2 lipca 2004r. O swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U.Nr 173 poz.
1807 z późn. zm.)
Ustawa z dn. 2 lipca 2004r. wprowadzająca przepisy ustawy o swobodzie działalności
gospodarczej (Dz.U.Nr 173 poz. 1808 z późn. zm.)

TRYB ODWOŁAWCZY;

Od wydanej decyzji odmawiającej wpisu służy odwołanie do Samorządowego Kolegium
Odwoławczego w Białymstoku w terminie 14 dni, za pośrednictwem organu wydającego.

INNE INFORMACJE;
Działalnością gospodarczą w rozumieniu ustawy Prawo działalności gospodarczej jest
zarobkowa działalność wytwórcza, handlowa,budowlana, usługowa oraz poszukiwanie,
rozpoznawanie i eksploatacja zasobów naturalnych w sposób ciągły i zorganizowany.
Przepisów ustawy nie stosuje się do działalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie upraw
rolnych oraz chowu i hodowli zwierząt, ogrodnictwa, warzywnictwa, leśnictwa, rybołówstwa
śródlądowego a także wynajmowania przez rolników pokoi i miejsc na ustawienie namiotów,
sprzedaży posiłków domowych, świadczenia w gospodarstwach rolnych innych usług
związanych z pobytem turystów.
Działalność gospodarcza jest wykonywana na własny rachunek, ewidencja działalność i
gospodarczej jest jawna.
Po uzyskaniu zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej należy zgłosić
się do:
•
•
•

Urzędu Statystycznego w Białymstoku, ul. Krakowska 13
Urzędu Skarbowego w Siemiatyczach, ul. Pałacowa 18
Inspektoratu ZUS w Siemiatyczach, ul. Ogrodowa 5

