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Nazwa usługi:
WYDANIE ZAŚWIADCZENIA Z EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
Podstawa prawna:
 Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2017 r. poz.1257
z późn. zm.) )
 Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2018r., poz. 1044 ).
 Ustawa z dnia 10 maja 2018r.. o ochronie danych osobowych (Dz. U z 2018, poz.1000 ).
Wymagane dokumenty:
1. Podanie o wydanie zaświadczenia potwierdzającego dane objęte archiwalną ewidencją działalności gospodarczej
prowadzona przez Burmistrza Gminy i Miasta Drzewica.
2. Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej
Opłaty:
 17,00 zł za wydanie zaświadczenia.

Przewidywany termin załatwienia sprawy
 Do 7 dni.
Odpowiedzialność za załatwienie sprawy:
 Nazwa Stanowiska: Podinspektor - Teresa Szklarczyk
 Nr pokoju: II piętro , pok. 22
 Nr telefonu:48 375 67 93.
30
30
30
30
 Godziny Pracy: poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek w godz. od 7 do 15 i środa od 8 do 16
Tryb odwoławczy:
Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Piotrkowie Tryb. za pośrednictwem Burmistrza Gminy i Miasta
Drzewica w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia odmawiającego wydania zaświadczenia.
Uwagi:
W zaświadczeniu potwierdza się dane z wpisów, które nie zostały przekazane do Centralnej Ewidencji i informacji o
Działalności Gospodarczej (CEIDG), to jest dane:
a) o przedsiębiorcach, którzy zakończyli wykonywanie działalności gospodarczej przed 1 lipca 2011r.
b) o przedsiębiorcach, w zakresie informacji historycznych o wpisie w czasie, gdy organem ewidencyjnym był
Burmistrz Gminy i Miasta Drzewica (do dnia przekazania wpisu do CEIDG – nie później niż do 31 grudnia 2011 r.).
Informacje są udostępnione wyłącznie na podstawie pisemnego, odpowiednio umotywowanego wniosku gdy ich
uzyskanie jest niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez administratorów
danych albo odbiorców danych, a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą.
W przypadku , gdy złożony wniosek okaże się niepoprawny, Burmistrz Gminy i Miasta Drzewica wezwie przedsiębiorcę
do jego uzupełnienia lub skorygowania.

Miejsce na notatki:

UWAGA! Aktualność kart jest sprawdzana nie rzadziej niż raz na trzy miesiące.
Urząd Gminy i Miasta w Drzewicy, 26-340 Drzewica, ul. Stanisława Staszica

