
 

 

 

 

 

 

 

KARTA USŁUGI 

 

 

EDGiT.5. 

Nazwa usługi:  

 

ZGŁOSZENIE INFORMACJI O ZAWIESZENIU WYKONYWANIA 

DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 
 

Wersja nr 2 

 

Data 

zatwierdzenia: 

21.08.2014 r. 

Komórka 

organizacyjna: 

 

 

Samodzielne stanowisko ds. obsługi działalności gospodarczej   

Tel.  

 

14 6326-334 

Wymagane dokumenty: 

Wypełniony wniosek CEIDG-1 należy złożyć w pokoju nr 21 Urzędu Gminy Skrzyszów. 

Do wglądu dowód osobisty osoby ubiegającej się o zawieszenie wykonywanej działalności 

a w przypadku pełnomocnika oryginał pełnomocnictwa lub urzędowo poświadczony odpis 

pełnomocnictwa. 

Wniosek do pobrania w pokoju nr 21 lub ze strony www.skrzyszow.pl 

Termin i sposób załatwienia sprawy: 

Do końca kolejnego dnia roboczego po złożeniu przez wnioskodawcę wniosku. 

Miejsce załatwienia sprawy: 

Urząd Gminy w Skrzyszowie pok. 21 w pon. od 9:00-17:00, wtorek – piątek od. 7:30 -15:30 

Miejsce złożenia dokumentów: 

Urząd Gminy w Skrzyszowie pok. 21 

Opłaty - brak 

 

Tryb odwoławczy: 

Stronie nie przysługują środki odwoławcze (organem dokonującym wpisu jest Minister Gospodarki). 

Podstawa prawna 

Ustawa z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (t.j. Dz.U. z 2013, poz.672). 

Uwagi:  

Przedsiębiorca nie zatrudniający pracowników 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. Data rozpoczęcia zawieszenia działalności 

gospodarczej nie może być wcześniejsza niż dzień złożenia wniosku. 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. 

 STANOWISKO IMIĘ I NAZWISKO DATA 

Opracował: Inspektor ds. ewidencji 

działalności 

gospodarczej i podatku 

od środków 

transportowych 

Halina Szponder 19.08.2014r. 



 

 

 

 

 

 

 

Sprawdził: Sekretarz Gminy Cecylia Andrusiewicz 20.08.2014r. 

Osoba odpowiedzialna  

za aktualizację: 

Inspektor ds. ewidencji 

działalności 

gospodarczej i podatku 

od środków 

transportowych 

Halina Szponder 

- 

Zatwierdził: Wójt Gminy 

Skrzyszów 

Marcin Kiwior 21.08.2014r. 

 

UWAGA:  Aktualność kart jest sprawdzana nie rzadziej niż raz na trzy miesiące 


