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1. Nazwa sprawy  
Zaprzestanie prowadzenia działalności gospodarczej 
 

2. Miejsce załatwienia sprawy  
Urząd Miejski w Lipianach – Sekretariat - pokój nr 18 lub Biuro Obsługi Interesantów – 
pokój nr 6.  Poniedziałek-Piątek 7.00-15.00, e-mail umig@lipiany.pl  
 
3. Podstawa prawna  
Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (t.j. Dz. U. z 2016 r., 
poz. 1829 ze zm.) 

 
4. Wymagane dokumenty 
1) Część CEIDG-1 wniosku o wpis do centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej – CEIDG-1 (formularze i instrukcje dostępne na stronie CEIDG 
prowadzonej przez Ministra Rozwoju). 

2) Do wglądu ważny dowód osobisty lub ważny paszport. 
3) W przypadku składania wniosku przez pełnomocnika należy przedłożyć dokument 

stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa i okazać do wglądu dokument 
potwierdzający tożsamość pełnomocnika. 
 

5. Opłata  
Nie pobiera się. 
Wszelkie czynności związane z wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji 
o Działalności Gospodarczej (CEIDG) - prowadzonej przez Ministra Rozwoju 
są BEZPŁATNE . 
 
Opłata skarbowa za ewentualne pełnomocnictwo - 17 zł. 
Opłatę skarbową należy wnieść gotówką w kasie Urzędu Miejskiego w Lipianach albo 
bezgotówkowo na rachunek bankowy Urzędu nr: Bank Spółdzielczy Wolin O/Lipiany 
nr 59 9393 1010 2600 0824 2000 0040 

  
6. Termin załatwienia 
Niezwłocznie, nie później niż następnego dnia roboczego od dnia otrzymania prawidłowo 
wypełnionego i kompletnego wniosku. 
 
7. Sposób załatwienia. 
Przekształcenie wniosku w formę dokumentu elektronicznego i przesłanie go do CEIDG. 

  
8. Tryb odwoławczy 
Nie przysługuje.  
 

9. Informacje dodatkowe 
1) Złożenie wniosku w trybie elektronicznym, anonimowym za pośrednictwem CEIDG 

(wniosek roboczy) wymaga wizyty w Urzędzie Gminy w ciągu 7 dni od daty 
wypełnienia wniosku w celu potwierdzenia tożsamości. Urzędnik odnajduje wniosek 
w CEIDG po kodzie wniosku, drukuje i przedkłada wnioskodawcy do podpisania. 
W takim przypadku dniem złożenia wniosku jest dzień, w którym wnioskodawca 
podpisał wniosek w Urzędzie Gminy.) 
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2) Gdy wniosek jest wysłany pocztą – podpis na wniosku musi być potwierdzony 
notarialnie. 

3) Data zaprzestania działalności nie może być późniejsza niż dzień złożenia wniosku. 
Za datę zaprzestania należy wskazać ostatni dzień prowadzenia działalności. 

4) Informację o wykreśleniu działalności w spółkach cywilnych należy zgłosić 
wnioskiem o zmianę wpisu w ramach rubryki 26.3, 26.4 i ewentualnie w części 
CEIDG-S.C. 

5) Jeżeli wniosek jest niepoprawny organ gminy wzywa do skorygowania lub 
uzupełnienia wniosku, wskazując uchybienia, w terminie 7 dni roboczych, pod 
rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia. 

 
10. Odbiór dokumentu 
Informacja o wykreśleniu publikowana jest na wpisie zazwyczaj po paru minutach. 
Dostępna jest na stronie Ministerstwa Rozwoju: www.ceidg.gov.pl, którą można w każdej 
chwili samodzielnie wydrukować. 

 
11. Załączniki 
• Druki papierowe dostępne bezpośrednio w Urzędzie Gminy lub na stronie 

www.ceidg.gov.pl  
• Wzór pełnomocnictwa. 


