Urząd Miasta Radomska
tel. (44) 685 – 45 – 00, fax. (44) 685 – 45 – 13
www.radomsko.pl
godziny pracy:

poniedziałek, środa – piątek: 730 – 1530
wtorek: 730 – 1700

KARTA INFORMACYJNA SSO
WZNOWIENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W CEIDG
Komórka odpowiedzialna:
Osoba właściwa
do załatwienia sprawy:
Adres:

Wydział Spraw Obywatelskich
Krystyna Obarzanek
Monika Witkowska
97 – 500 Radomsko, ul. Tysiąclecia 5
parter, pokój 12
Telefon:
(44) 685-45-09
Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2010 r. Nr
220, poz. 1447 z późn. zm.)
Forma wnoszenia podania: 1. zalogować się do CEIDG, wypełnić wniosek on-line i złożyć go elektronicznie (osoby
posiadające podpis elektroniczny z kwalifikowanym certyfikatem lub profil zaufany) dotyczy przedsiębiorców figurujących w CEIDG,

Wymagane dokumenty:

2. zalogować się do CEIDG, wypełnić wniosek on-line, wydrukować i zanieść go do
wybranego urzędu gminy,
3. bez logowania się do CEIDG, wypełnić wniosek on-line, wydrukować i zanieść go do
wybranego urzędu gminy,
4. pobrać, wypełnić i złożyć wniosek papierowy w wybranym urzędzie gminy - gmina
przekształca go na wniosek elektroniczny (wpisuje dane do CEIDG),
5. przesłać wniosek listem poleconym do wybranej gminy - podpis musi być potwierdzony
notarialnie.
Wniosek CEIDG-1 oraz w zależności od potrzeby załącznik: CEIDG-SC;
do wglądu dowód osobisty

Urząd Miasta, pokój 12 lub ze strony internetowej: www.ceidg.gov.pl
www.firma.gov.pl
Opłaty:
Nie pobiera się.
Forma załatwienia sprawy: Potwierdzenie wnioskodawcy, za pokwitowaniem, przyjęcia wniosku.
Wydruk wpisu z CEIDG we własnym zakresie ze stron jw.
Termin załatwienia
Organ gminy przekształca wniosek o wpis w formę dokumentu elektronicznego
sprawy:
najpóźniej do końca kolejnego dnia roboczego po złożeniu wniosku.
Tryb odwoławczy:
Brak
Formularze do pobrania:

Informacje dodatkowe:

lub

Przedsiębiorca, który zamierza wznowić wykonywanie działalności gospodarczej jest
zobowiązany dokonać zgłoszenia informacji o wznowieniu wykonywania działalności
gospodarczej.
Data wznowienia nie może być wcześniejsza niż dzień złożenia wniosku.
Niezgłoszenie wznowienia działalności - przed upływem 24 miesięcy od dnia zgłoszenia
informacji o zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej - skutkuje wykreśleniem
wpisu (dotyczącego przedsiębiorcy, który zawiesił działalność) w Centralnej Ewidencji
i Informacji o Działalności Gospodarczej.

