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43-426 Dębowiec

Wniosek – zgłoszenie o dokonanie wpisu do Ewidencji Działalności Gospodarczej1
Na podstawie art. 7b ustawy z dnia 19 listopada 1999 r. - Prawo działalności gospodarczej (Dz. U. z 1999 r. Nr 101, poz. 1178 z późniejszymi
zmianami)

Wypełnid drukowanymi literami
A OZNACZENIE PRZEDSIĘBIORCY2
Imię i nazwisko
Nazwa

A1 OZNACZENIE MIEJSCA ZAMIESZKANIA I ADRESU PRZEDSIĘBIORCY
Miejscowośd
Ulica/miejscowośd

Kod pocztowy
Nr domu

Nr mieszkania

PESEL

B DANE IDENTYFIKACYJNE PEŁNOMOCNIKA3
Imię i nazwisko
Miejscowośd/Poczta

Kod pocztowy

Ulica/miejscowośd

Nr domu

Nr lokalu

C1 MIEJSCE WYKONYWANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ - GŁÓWNE4
Miejscowośd/Poczta

Kod pocztowy

Ulica/miejscowośd

Nr domu

Nr lokalu

C2 MIEJSCE WYKONYWANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ - INNE
Miejscowośd/Poczta

Kod pocztowy

Ulica/miejscowośd

Nr domu

Nr lokalu

C3 MIEJSCE WYKONYWANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ-INNE
Miejscowośd/Poczta

Kod pocztowy

Ulica/miejscowośd

Nr domu

Nr lokalu

D OKREŚLENIE PRZEDMIOTU WYKONYWANEJ DZIAŁALNOŚCI5

PKD

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

E DATA ROZPOCZĘCIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
W formacie dd-mm-rrrr

F PODPIS PEŁNOMOCNIKA

PODPIS OSOBY DOKONUJĄCEJ ZGŁOSZENIA

Data, czytelny podpis pełnomocnika

Data, czytelny podpis osoby dokonującej zgłoszenia

G INFORMACJA O POBRANIU OPŁATY ZA WPIS DO EWIDENCJI6

1

Ewidencja działalności gospodarczej jest jawna i dane osobowe w niej zawarte nie podlegają przepisom
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 i Nr 153,
poz. 1271).
2
Oznaczenie przedsiębiorcy to wymienienie jego firmy, czyli imienia i nazwiska oraz ewentualnie pseudonimu
lub określeo wskazujących na przedmiot działalności gospodarczej, miejsca jej prowadzenia i innych określeo
dowolnie wybranych. Oznaczenie przedsiębiorcy powinno wskazywad także na numer PESEL danej osoby.
4
Art. 43 K.c. Firmą osoby fizycznej jest jej imię i nazwisko. Nie wyklucza to włączenia do firmy pseudonimu lub
określeo wskazujących na przedmiot działalności przedsiębiorcy, miejsce jej prowadzenia oraz innych określeo
dowolnie obranych.
3
Jeżeli ustanowiono
4
Jeżeli przedsiębiorca stale wykonuje działalnośd gospodarczą poza miejscem zamieszkania, miejsce to także
należy wskazad. Poza podaniem właściwych miejscowości wymagane jest również wskazanie zarówno adresu
przedsiębiorcy, jak i adresu (adresów), pod którym prowadzona jest działalnośd gospodarcza. Wskazanie adresu
nie oznacza obowiązku wykazania się tytułem prawnym do zajmowanego lokalu mieszkalnego lub użytkowego.
Adres przedsiębiorcy może zostad ustalony przez organ ewidencyjny na podstawie dowodu osobistego.
Wymaga się wskazania miejsca i adresu zakładu głównego, a także oddziału lub innego miejsca
prowadzenia działalności, jeżeli przedsiębiorca stale prowadzi działalnośd poza miejscem swojego
zamieszkania. Pojęcie zakładu głównego powinno byd kojarzone z podstawowym (głównym) miejscem
prowadzenia działalności gospodarczej, w którym ponadto odbierana jest korespondencja kierowana do
przedsiębiorcy, a także prowadzone jest biuro. Miejsce lokalizacji zakładu głównego może byd swobodnie
ustalone przez zgłaszającego.
5
Zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD)
6
Zgodnie z art. 7a ust. 3 ustawy z dnia 19 listopada 1999 r. - Prawo działalności gospodarczej (Dz. U. nr 101,
poz. 1178 z późn. zm.) zgłoszenie o dokonanie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej podlega opłacie w
kwocie 100 zł.
Na podstawie §1 uchwały Rady Gminy Dębowiec nr 153/XVII/08 z dnia 27.05.2008 r.(Dz. Urz. Woj. Śl. Z 2008
r. Nr 127, poz. 2482) zwalnia się z opłaty z tytułu dokonania wpisu do ewidencji działalności gospodarczej
wnioski o wpis do ewidencji działalności gospodarczej zgłaszane przez osoby, które:
a. bezpośrednio przed złożeniem wniosku posiadały status bezrobotnego w rozumieniu ustawy z dnia 20
kwietnia 2004 r. - o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2004 r. Nr 99, poz. 1001) lub
status ten utraciły w okresie 30 dni przed złożeniem wniosku,
b. są niepełnosprawne w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. - o rehabilitacji zawodowej i
społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jednolity Dz. U.z 2008 r. Nr 14, poz. 92).
Dokumentem potwierdzającym uprawnienia do zwolnienia z opłaty wniosków osób, o których mowa w § 1
ust. 1 lit. a jest zaświadczenie Powiatowego Urzędu Pracy w Cieszynie.
Dokumentem potwierdzającym uprawnienia do zwolnienia z opłaty wniosków osób, o których mowa w § 1
ust. 1 lit. b jest ważne orzeczenie o niepełnosprawności wydane przez właściwy organ, określony w ustawie,
o której mowa w § 1 ust. 1 pkt 2.

