
  
 
 
 
 
 

Urząd Gminy 
Domaszowice 

Urząd Gminy Domaszowice 
ul. Główna 26, 46-146 Domaszowice,  tel. 077/41 08 285; 41 08 250, fax. jw. 

e-mail:ug@domaszowice.pl, www.domaszowice.pl 

Edycja:  2 
2012-01-16 KARTA  USŁUGI 

Numer karty: 

USC-25 

                          Składanie wniosków CEIDG-1 dokonanie wpisu do Centralnej Ewidencji  
                          i Informacji o Działalności Gospodarczej 

 
Podstawa prawna: Art. 14 ust.1Ustawy z dnia 02 lipca 2004 roku – o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2010 r. Nr 

220 poz. 1447 z późn. zm.) 

Wymagane 
dokumenty: 

Wniosek CEIDG-1 wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej 

 

Opłaty: Nie podlega opłacie 

 
Miejsce załatwienia 

sprawy: 
Urząd Stanu Cywilnego 
 
 budynek USC,  pok. Nr 13, 
 tel. 077/4 108 250; 4 108 285, wew. 115   
 e-mail: usc@domaszowice.pl 
 godziny urzędowania: poniedziałek - piątek 7:30 – 15:30 
 

Termin składania 
dokumentów: 

Na bieżąco 

Termin rozpatrzenia 
sprawy: 

niezwłocznie 

Tryb odwoławczy: Brak 

Uwagi i dodatkowe 
informacje: 

Rozpoczęcie działalności gospodarczej może nastąpić w dniu złożenia wniosku lub w 
terminie późniejszym. Wniosek nie podlega opłacie (art. 29 ustawy o s. dz.g.) 
 

Formularze 
wniosków i druki do 

pobrania: 

1. Wniosek CEIDG-1 

 
Opracowała (za treść odpowiada):  

Imię Nazwisko 
Ireneusz Żyła Ostatni przegląd karty:  

16.01.2012 r. 

 
 
 
 
 
 
 



  
 
 
 
 
 

Urząd Gminy 
Domaszowice 

Urząd Gminy Domaszowice 
ul. Główna 26, 46-146 Domaszowice,  tel. 077/41 08 285; 41 08 250, fax. jw. 

e-mail:ug@domaszowice.pl, www.domaszowice.pl 

Edycja:  2 
2012-01-16 KARTA  USŁUGI 

Numer karty: 

USC-26 

                 Składanie wniosków CEIDG-1 dokonanie zmiany  wpisu do Centralnej Ewidencji  
                  i Informacji o Działalności Gospodarczej 

 
Podstawa prawna: Art. 14 ust.1Ustawy z dnia 02 lipca 2004 roku – o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2010 r.        

Nr 220 poz. 1447 z późn. zm.) 

Wymagane 
dokumenty: 

Wniosek CEIDG-1 wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej 

 

Opłaty: nie podlega opłacie 

Miejsce załatwienia 
sprawy: 

Urząd Stanu Cywilnego 
 
 budynek USC,  pok. Nr 13, 
 tel. 077/4 108 250; 4 108 285, wew. 115   
 e-mail: usc@domaszowice.pl 
 godziny urzędowania: poniedziałek - piątek 7:30 – 15:30 
 

Termin składania 
dokumentów: 

Do 7 dni od dnia zmiany danych 

Termin rozpatrzenia 
sprawy: 

Niezwłocznie 

Tryb odwoławczy: Brak 
. 

Uwagi i dodatkowe 
informacje: 

 
 
 
 
 
 

Formularze 
wniosków i druki do 

pobrania: 

1. Wniosek CEIDG-1 

 
Opracowała (za treść odpowiada):  

Imię Nazwisko 
Ireneusz Żyła Ostatni przegląd karty:  

16.01.2012 r. 

 
 
 
 
 
 



  
 
 
 
 
 

Urząd Gminy 
Domaszowice 

Urząd Gminy Domaszowice 
ul. Główna 26, 46-146 Domaszowice,  tel. 077/41 08 285; 41 08 250, fax. jw. 

e-mail:ug@domaszowice.pl, www.domaszowice.pl 

Edycja:  2 
2012-01-16 KARTA  USŁUGI 

Numer karty: 

USC-27 

                        Składanie wniosków CEIDG-1 o wykreślenie wpisu z Centralnej Ewidencji  
                         i Informacji o Działalności Gospodarczej 

 
Podstawa prawna:  Art. 14 ust.1Ustawy z dnia 02 lipca 2004 roku – o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2010 r.       

Nr 220 poz. 1447 z późn. zm.) 

Wymagane 
dokumenty: 

Wniosek CEIDG-1 wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej 

 

Opłaty: Brak 

Miejsce załatwienia 
sprawy: 

Urząd Stanu Cywilnego 
 
 budynek USC,  pok. Nr 13, 
 tel. 077/4 108 250; 4 108 285, wew. 115   
 e-mail: usc@domaszowice.pl 
 godziny urzędowania: poniedziałek - piątek 7:30 – 15:30 
 

Termin składania 
dokumentów: 

W terminie 7 dni od dnia trwałego zaprzestania wykonywania działalności gospodarczej (art. 30 ust. 1 pkt. 2 
ustawy o s. dz. G.) 

Termin rozpatrzenia 
sprawy: 

Niezwłocznie 

Tryb odwoławczy: brak 

Uwagi i dodatkowe 
informacje: 

 

 

Formularze 
wniosków i druki do 

pobrania: 

 Wniosek  CEIDG-1 

 
Opracowała (za treść odpowiada):  

Imię Nazwisko 
Ireneusz Żyła Ostatni przegląd karty:  

16.01.2012 r. 

 

 

 

 

 

 



 

  
 
 
 
 
 

Urząd Gminy 
Domaszowice 

Urząd Gminy Domaszowice 
ul. Główna 26, 46-146 Domaszowice,  tel. 077/41 08 285; 41 08 250, fax. jw. 

e-mail:ug@domaszowice.pl, www.domaszowice.pl 

Edycja:  2 
2012-01-16 KARTA  USŁUGI 

Numer karty: 

USC-28 

           Składanie wniosków CEIDG-1 o zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej 

 
Podstawa prawna:  Art. 14 ust.1Ustawy z dnia 02 lipca 2004 roku – o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2010 r.      

Nr 220 poz. 1447 z późn. zm.) 

Wymagane 
dokumenty: 

Wniosek CEIDG-1 wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej 

Opłaty: Brak 

Miejsce załatwienia 
sprawy: 

Urząd Stanu Cywilnego 
 
 budynek USC,  pok. Nr 13, 
 tel. 077/4 108 250; 4 108 285, wew. 115   
 e-mail: usc@domaszowice.pl 
 godziny urzędowania: poniedziałek - piątek 7:30 – 15:30 
 

Termin składania 
dokumentów: 

Z chwilą zamiaru zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej 

Termin rozpatrzenia 
sprawy: 

Niezwłocznie 

Tryb odwoławczy: brak 

Uwagi i dodatkowe 
informacje: 

Przedsiębiorca niezatrudniający pracowników może zawiesić wykonywanie działalności 
gospodarczej na okres od 30 dni do 24 miesięcy ( art. 14a ust. 1 ustawy o s.dz.g.) . Okres 
zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej rozpoczyna się od dnia wskazanego we 
wniosku o wpis informacji o zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej, nie wcześniej niż 
w dniu złożenia wniosku, i trwa do dnia złożenia wniosku o wpis informacji o wznowieniu 
wykonywania działalności gospodarczej lub do dnia wskazanego w tym wniosku, który nie może być 
wcześniejszy niż dzień złożenia wniosku (art. 14a ust. 6 ustawy o s.dz.g.). Przedsiębiorca 
wykonujący działalność jako wspólnik spółki cywilnej może zawiesić wykonywanie działalności w 
jednej lub kilku takich spółkach. Zawieszenie działalności wykonywanej w formie spółki cywilnej jest 
skuteczne pod warunkiem jej zawieszenia przez wszystkich wspólników (art. 14a ust. 2 i 2a ustawy o 
s.dz.g.). W stosunku do zobowiązań o charakterze publicznoprawnym zawieszenie wykonywania 
działalności gospodarczej wywiera skutki prawne od dnia, w którym rozpoczyna się zawieszenie 
wykonywania działalności gospodarczej, do dnia poprzedzającego dzień wznowienia wykonywania 
działalności gospodarczej (art. 14a ust. 7 ustawy o s.dz.g.). Zgłoszenie informacji o zawieszeniu i 
wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej jest zwolnione z opłat (art. 29 ustawy o s.dz.g. ).  

 

 
Formularze 

wniosków i druki do 
pobrania: 

 Wniosek  CEIDG-1 

 
Opracowała (za treść odpowiada):  

Imię Nazwisko 
Ireneusz Żyła Ostatni przegląd karty:  

16.01.2012 r. 

 



  
 
 
 
 
 

Urząd Gminy 
Domaszowice 

Urząd Gminy Domaszowice 
ul. Główna 26, 46-146 Domaszowice,  tel. 077/41 08 285; 41 08 250, fax. jw. 

e-mail:ug@domaszowice.pl, www.domaszowice.pl 

Edycja:  2 
2012-01-16 KARTA  USŁUGI 

Numer karty: 

USC-29 

           Składanie wniosków CEIDG-1 o wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej 

 
Podstawa prawna:  Art. 14 ust.1Ustawy z dnia 02 lipca 2004 roku – o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2010 r.       

Nr 220 poz. 1447 z późn. zm.) 

Wymagane 
dokumenty: 

Wniosek CEIDG-1 wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej 

 

Opłaty: Brak 

Miejsce załatwienia 
sprawy: 

Urząd Stanu Cywilnego 
 
 budynek USC,  pok. Nr 13, 
 tel. 077/4 108 250; 4 108 285, wew. 115   
 e-mail: usc@domaszowice.pl 
 godziny urzędowania: poniedziałek - piątek 7:30 – 15:30 
 

Termin składania 
dokumentów: 

Z chwilą wznowienia wykonywania działalności gospodarczej 

Termin rozpatrzenia 
sprawy: 

Niezwłocznie 

Tryb odwoławczy: brak 

Uwagi i dodatkowe 
informacje: 

Przedsiębiorca niezatrudniający pracowników może zawiesić wykonywanie działalności 
gospodarczej na okres od 30 dni do 24 miesięcy ( art. 14a ust. 1 ustawy o s.dz.g.) . Okres 
zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej rozpoczyna się od dnia wskazanego we 
wniosku o wpis informacji o zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej, nie wcześniej niż 
w dniu złożenia wniosku, i trwa do dnia złożenia wniosku o wpis informacji o wznowieniu 
wykonywania działalności gospodarczej lub do dnia wskazanego w tym wniosku, który nie może być 
wcześniejszy niż dzień złożenia wniosku (art. 14a ust. 6 ustawy o s.dz.g.). Przedsiębiorca 
wykonujący działalność jako wspólnik spółki cywilnej może zawiesić wykonywanie działalności w 
jednej lub kilku takich spółkach. Zawieszenie działalności wykonywanej w formie spółki cywilnej jest 
skuteczne pod warunkiem jej zawieszenia przez wszystkich wspólników (art. 14a ust. 2 i 2a ustawy   
o s.dz.g.). W stosunku do zobowiązań o charakterze publicznoprawnym zawieszenie wykonywania 
działalności gospodarczej wywiera skutki prawne od dnia, w którym rozpoczyna się zawieszenie 
wykonywania działalności gospodarczej, do dnia poprzedzającego dzień wznowienia wykonywania 
działalności gospodarczej (art. 14a ust. 7 ustawy o s.dz.g.). Zgłoszenie informacji o zawieszeniu i 
wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej jest zwolnione z opłat (art. 29 ustawy o s.dz.g. ).  

 

 
Formularze 

wniosków i druki do 
pobrania: 

 Wniosek  CEIDG-1 

 
Opracowała (za treść odpowiada):  

Imię Nazwisko 
Ireneusz Żyła Ostatni przegląd karty:  

16.01.2012 r. 



 

  
 
 
 
 
 

Urząd Gminy 
Domaszowice 

Urząd Gminy Domaszowice 
ul. Główna 26, 46-146 Domaszowice,  tel. 077/41 08 285; 41 08 250, fax. jw. 

e-mail:ug@domaszowice.pl, www.domaszowice.pl 

Edycja:  2 
2012-01-16 KARTA  USŁUGI 

Numer karty: 

USC-30 

           Zgłoszenie do ewidencji innych obiektów w których są świadczone usługi hotelarskie 

 
Podstawa prawna:  Art. 35 ust. 2 i art. 38 ust. 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (Dz.U. z 2004 r.        

Nr 223, poz. 2268) i Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 r. (Dz.U. z 2006 r. 
Nr 22, poz. 169) 

Wymagane 
dokumenty: 

Zgłoszenie innego obiektu w którym są świadczone usługi hotelarskie. Do zgłoszenia należy dołączyć: 
zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON oraz odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo 
zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej 

 

Opłaty: Brak 

Miejsce załatwienia 
sprawy: 

Urząd Stanu Cywilnego 
 
 budynek USC,  pok. Nr 13, 
 tel. 077/4 108 250; 4 108 285, wew. 115   
 e-mail: usc@domaszowice.pl 
 godziny urzędowania: poniedziałek - piątek 7:30 – 15:30 
 

Termin składania 
dokumentów: 

Przed rozpoczęciem świadczenia usług hotelarskich w obiekcie 

Termin rozpatrzenia 
sprawy: 

Niezwłocznie 

Tryb odwoławczy: brak 

Uwagi i dodatkowe 
informacje: 

Przedsiębiorca świadczący usługi hotelarskie zgłasza do ewidencji informacje o: zaprzestaniu świadczenia 
usług hotelarskich, uzyskaniu decyzji o zaszeregowaniu obiektu wpisanego do ewidencji prowadzonej 
przez prezydenta miasta do rodzaju i nadaniu kategorii podlegającym wpisaniu do ewidencji prowadzonej 
przez marszałka województwa, zmianie działalności sezonowej na stałą lub stałej na sezonową, zmianie liczby 
miejsc noclegowych. Przedsiębiorca świadczący usługi hotelarskie informuje organ prowadzący ewidencję      
o zdarzeniach powodujących przejściowo wstrzymanie lub istotne ograniczenie zakresu świadczonych usług. 

 
Formularze 

wniosków i druki do 
pobrania: 

 

 
Opracowała (za treść odpowiada):  

Imię Nazwisko 
Ireneusz Żyła Ostatni przegląd karty:  

16.01.2012 r. 

 


