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Wykreślenie wpisu z ewidencji działalności gospodarczej
Sprawę załatwia
Stanowisko pracy ds. działalności gospodarczej
przyjmowanie wniosków – II piętro pok. 11, tel. (0-18) 331–00-59 wew. 218

• Danuta Puto
Przyjmowanie wniosków:
Poniedziałek – godz. 8.00 – 16.00
Wtorek – Piątek – godz. 7.30 – 15.30 
Dokumenty od wnioskodawcy (strony)
Zawiadomienie o zaprzestaniu wykonywania działalności gospodarczej i wykreślenie wpisu na wniosku 
EDG-1) stanowiący jednocześnie wniosek o wypis z krajowego rejestru urzędowego podmiotów 
gospodarki narodowej (REGON), zgłoszenie aktualizacyjne, o którym mowa w przepisach o zasadach 
ewidencji i identyfikacji podatników i płatników, zgłoszenie płatnika składek albo jego zmiany w 
rozumieniu przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych albo zgłoszenie oświadczenia o 
niekontynuowaniu ubezpieczenia społecznego rolników w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu 
społecznym rolników.
Informacje na temat opłat
Postępowanie nie podlega opłatom. 
Forma załatwienia
Decyzja administracyjna o wykreśleniu z ewidencji działalności gospodarczej. 
Przewidywany termin załatwienia
Decyzję wydaje się niezwłocznie po złożeniu zawiadomienia (w obecności strony), a w sprawach 
wymagających dodatkowych wyjaśnień – w terminie do 1 miesiąca od dnia złożenia wniosku. 
Informacje na temat trybu odwoławczego
Od decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Nowym Sączu w terminie 14 
dni od dnia otrzymania decyzji. 
Podstawa prawna
1. Art. 7e–7g ustawy z dnia 19 listopada 1999 r. – Prawo działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 101, poz. 
1178, z późn. zm.) 
2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 marca 2009 r. w sprawie wzoru wniosku o wpis do ewidencji 
działalności gospodarczej (Dz. U. Z 2009 r. Nr 50, poz. 399)
Dostępność procedury
            1.  Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Mszana Dolna.

2.  Biuro Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Mszana Dolna.
Uwagi

1. Przedsiębiorca dokonuje zawiadomienia o zaprzestaniu wykonywania działalności w terminie 
14 dni od dnia jej zakończenia. 

2. Wykreślenie wpisu może nastąpić również z urzędu w przypadkach:
o dokonania wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego po przekształceniu spółki 

cywilnej w spółkę prawa handlowego, 
o dokonania wpisu w zakresie działalności nieobjętej przepisami ustawy, 
o prawomocnego orzeczenia zakazu wykonywania działalności objętej wpisem, 
o zmiany miejsca zamieszkania przedsiębiorcy, 
o dokonania wpisu z naruszeniem prawa lub gdy dowody przedstawione 
o w sprawie okazały się fałszywe, 
o gdy wpis zawiera dane niezgodne z rzeczywistym stanem rzeczy. 

 3.   Wniosek o dokonanie zmiany wpisu do ewidencji działalności gospodarczej można:
       a) złożyć osobiście lub przez pełnomocnika w Urzędzie Miasta
       b) wysłać za pośrednictwem poczty listem poleconym na adres – ul. Piłsudskiego 2, 34-730
          Mszana Dolna. W takim przypadku własnoręczność podpisu wnioskodawcy poświadcza
          notariusz
       c) przesłać w wersji elektronicznej. Wniosek powinien być opatrzony bezpiecznym podpisem
           elektronicznym znakowanym czasem, weryfikowanym przy pomocy ważnego 
           kwalifikowanego certyfikatu lub osobiście podpisanym przez przedsiębiorcę
           (pełnomocnika) 
 

 




