Wniosek o wydanie zaświadczenia przedsiębiorcy figurującego w
Ewidencji Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Wójta Gminy
Spytkowice przed przekazaniem do CEIDG

Wydawane zaświadczenie, które podlega opłacie skarbowej w wysokości 17 pln, może dotyczyć
działalności własnej lub innego przedsiębiorcy.

UWAGA!!!
Niniejsze zaświadczenie pokazuje wyłącznie stan archiwalny wpisu w ewidencji działalności
gospodarczej prowadzonej przez Wójta Gminy Spytkowice. By uzyskać aktualne zaświadczenie
dotyczące szukanego przedsiębiorcy - prosimy o odszukanie przedsiębiorcy w Centralnej Ewidencji
i Informacji o Działalności Gospodarczej. Dane o przedsiębiorcach wpisanych do CEIDG
udostępniane są wyłącznie poprzez stronę internetową. Aby wydrukować zaświadczenie należy
odszukać poszukiwany wpis w bazie przedsiębiorców i wybrać opcję Drukuj / Pobierz PDF.

Należy przy tym pamiętać, że zgodnie z art. 38 ust. 5 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej
(Dz. U. z 2010 r. Nr 220, poz.1447 z późn. zm.) - organy administracji publicznej nie mogą
domagać się od przedsiębiorców okazywania, przekazywania lub załączania do wniosków
zaświadczeń o wpisie w CEIDG.

…………………………………………
(imię i nazwisko)

Spytkowice, dnia ………………………

…………………………………….……
(adres zamieszkania)
…………………………………………
PESEL …................................................
NIP...........................................................
Urząd Gminy w Spytkowicach
Ul. Zamkowa 12
34-116 Spytkowice
Zwracam się z prośbą o wydanie zaświadczenia o figurowaniu wpisu w bazie archiwalnej
Ewidencji Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Wójta Gminy Spytkowice.*
pod nr ewidencyjnym………………………………………………….............................
……………………………………………………………………………………………..
(Imię i nazwisko)
…..........................................................................................................................................
(Nazwa Firmy)
…………………………………………………………………………………………….
(Adres działalności)
Zaświadczenie to wymagane jest celem złożenia w …........................................................
………………………………
(Podpis)
Proszę zakreślić formę odbioru zaświadczenia :
-ODBIÓR OSOBISTY
-WYSŁAĆ POCZTĄ
*Zgodnie z art.66 ust.2a i 2b ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności
gospodarczej oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. 2009 r. Nr 18, poz.97 z późn.zm.), wpisy z
ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Wójta Gminy Spytkowice zostały przeniesione do
Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do
spraw gospodarki.
Aby sprawdzić aktualne dane przedsiębiorcy prosimy wejść na stronę internetową www.firma.gov.pl.
Zgodnie z art. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635, z późn.
zm.) oraz załącznika do ustawy zawierającego wykaz przedmiotów opłaty skarbowej, stawka opłaty
skarbowej od
zaświadczenia wynosi 17 zł. Osoba składająca wniosek o wydanie zaświadczenia do Powiatowego Urzędu
Pracy bądź ubiegająca się o przyznanie zasiłku socjalnego zwolniona jest z opłaty skarbowej w kwocie 17 zł.

