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Osoba fizyczna która zamierza założyć własną działalność gospodarczą zobowiązana 

jest do wypełnienia wniosku o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 

Gospodarczej, którą prowadzi Minister Gospodarki.  

Wypełniony kompletny wniosek można złożyć w Urzędzie Miejskim Gminy Łobżenica 

(biuro nr 6, parter) lub samodzielnie wypełnić online poprzez elektroniczny formularz 

CEIDG. 

 Adres elektronicznego formularza 

 Instrukcja wypełnienia wniosku 

- dostępne są na stronie internetowej Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 

Gospodarczej  

https://prod.ceidg.gov.pl    

 

Prawidłowo wypełniony wniosek powinien zawierać: 

 Oznaczenie przedsiębiorcy (jego imię i nazwisko przedsiębiorcy lub inne określenie 

nazwy firmy ) 

 Numer ewidencyjny PESEL ,NIP przedsiębiorcy (jeśli takie posiada); 

 Oznaczenie miejsca zamieszkania i adresu przedsiębiorcy 

 W przypadku gdy przedsiębiorca stale wykonuje działalność poza miejscem 

zamieszkania wskazuje się miejsce i adres zakładu głównego; 

 Określenie przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej zgodnie z Polską 

Klasyfikacją Działalności (PKD) ( https://www.biznes.gov.pl/tabela-pkd )  

 Wybór formy opodatkowania działalności; 

 Wskazanie daty rozpoczęcia działalności gospodarczej (co do zasady dzień złożenia 

wniosku lub późniejszy); 

 Numer telefonu kontaktowego i adres poczty elektronicznej przedsiębiorcy (jeśli takie 

posiada). 

 Numer rachunku bankowego (związany z  prowadzeniem działalności gospodarczej) 

 Wskazanie daty rozpoczęcia działalności gospodarczej ( co do zasady dzień złożenia 

wniosku lub późniejszy) 

 Informację o małżeńskiej wspólności majątkowej  

 

Dokonanie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej jest bezpłatne. 
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Wniosek CEIDG jest jednocześnie wnioskiem o: 

 przyznanie numeru REGON, 

 rejestrację, nadanie NIP-u i wybór formy opodatkowania w Urzędzie Skarbowym, 

 zgłoszenie płatnika składek do ZUS lub oświadczeniem o kontynuowaniu 

ubezpieczenia w KRUS. 

Po złożeniu wniosku w Urzędzie Miejskim Gminy Łobżenica pracownik dokonuje 

natychmiastowego wpisu do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej. Od 

dnia złożenia wniosku przedsiębiorca może rozpocząć prowadzenie własnej firmy, wszystkie 

dane w systemie pojawiają się automatycznie. 

Osoby chcące  zarejestrować spółkę cywilną, muszą dodatkowo złożyć NIP-2 oraz NIP-D, 

jeśli są płatnikami podatku VAT.   

NIP-2 i NIP-D dostępne są na stronie internetowej Finanse, Ministra Finansów 

http://www.finanse.mf.gov.pl/inne/baza-wiedzy  

Wszelkie informacje dotyczące odpowiednich formularzy można uzyskać na stronie 

internetowej Urzędu Skarbowego w Pile http://www.poznan.apodatkowa.gov.pl/web/bip-

3001/urzad-skarbowy-w-pile 

 

Regulacje prawne działalności gospodarczej 

 

W przypadku niektórych działalności gospodarczych możliwe jest posiadanie licencji, 

zezwolenia, koncesji, uprawnień, zgody, zgłoszenia itp.  Działalności gospodarcze które 

wymagają dodatkowych dokumentów to m.in. działalności związane ze sprzedażą alkoholu, 

dystrybucją energii i paliw, wyrobu wina itd. 

 

W zależności od rodzaju działalności gospodarczej należy zgłosić się do właściwego organu 

administracji rządowej lub jednostki samorządu terytorialnego. 

 
Przykład: 

Dla działalności gospodarczej która zajmować się będzie sprzedażą alkoholi wymagane jest uzyskanie koncesji. Koncesję 

wydaje po wcześniejszym złożeniu wniosku - Burmistrz.   

 

W ciągu 14 dni można odwołać się od decyzji wydanej przez Burmistrza.  

 

Nie podlega wpisowi do ewidencji: 

 

Podjęcie działalności wytwórczej w rolnictwie, w zakresie upraw rolnych i hodowli zwierząt, 

ogrodnictwa, warzywnictwa, leśnictwa i rybołówstwa śródlądowego, a także wynajmowania 

przez rolników pokoi i miejsc na ustawianie namiotów, sprzedaży posiłków domowych 

i świadczenia w gospodarstwach rolnych innych usług związanych z pobytem turystów. 
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