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CEIDG – 1 Wykreślenie wpisu z CEIDG 
 

Miejsce załatwienia 
sprawy 

Referat Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Działalności Gospodarczej 

I piętro, pokój nr 101, tel. 134674015 wew. 53 

Osoba 

odpowiedzialna 
  Justyna Borończyk – podinspektor 

Sposób załatwienia 
sprawy 

Wniosek o wykreślenie wpisu z  CEIDG przedsiębiorca składa w wybranym przez siebie 

urzędzie gminy osobiście albo wysyła listem poleconym, po uprzednim poświadczeniu 

własnoręczności swojego podpisu przez notariusza. 

Organ gminy potwierdza tożsamość wnioskodawcy składającego wniosek  

i potwierdza wnioskodawcy, za pokwitowaniem, przyjęcie wniosku, przekształca 

wniosek na formę dokumentu elektronicznego, opatruje go kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisuje w inny sposób akceptowany przez 

system CEIDG, umożliwiający jednoznaczną identyfikację osoby przesyłającej wniosek, 

czas jego przesyłania oraz zapewniający integralność danych zawartych we wniosku i 

przesyła do CEIDG, nie później niż w dniu roboczym następującym po dniu jego 

otrzymania. 

Wymagane 

dokumenty 

Wniosek CEIDG-1 wypełniony przez przedsiębiorcę komputerowo albo odręcznie 

pismem wyraźnym bez poprawek i skreśleń. 

Formularz do 

pobrania 

 Wzór wniosku: 

 www.bukowsko.pl 

Opłaty Nie dotyczy 

Czas załatwienia 

sprawy 
Niezwłocznie 

Tryb odwoławczy 
Od decyzji wydanej w pierwszej instancji przez ministra nie służy odwołanie, jednak strona 
niezadowolona z decyzji może zwrócić się do tego organu z wnioskiem o ponowne 
rozpatrzenie sprawy.  

Inne informacje 

Przedsiębiorca podlega wykreśleniu z CEIDG z urzędu, w drodze decyzji  

administracyjnej ministra właściwego do spraw gospodarki w przypadku:  

- stwierdzenia trwałego zaprzestania przez przedsiębiorcę wykonywania działalności 

gospodarczej,  

- utraty przez przedsiębiorcę uprawnień do wykonywania działalności gospodarczej 

przysługujących na podstawie art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. o zasadach 

uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie 

gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,  

- gdy wpis został dokonany z naruszeniem prawa.  

Podstawa prawna: 

- ustawa z dnia 6 marca 2018r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności p  

    Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy (Dz. U. z 2020r. poz. 2296)  

  -  ustawa z dnia 6 marca 2018r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2021r. poz. 162) 

  - ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego  

     (Dz. U. z  2020r. poz. 256 z późn. zm.) 
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