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Przekazywanie danych z wniosku CEIDG-1 do Centralnej Ewidencji
i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) 

Podstawa prawna:

Art. 8, ust. 2-9, art. 10 ust. 1-4, 6, 8, 9 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji
i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy (Dz. U. 
z 2020 r. poz. 2296). 

Forma załatwienia:

Wniosek o wpis do CEIDG, przedsiębiorca składa w Urzędzie Miasta i Gminy Września
albo  wysyła  przesyłką  rejestrowaną  –  w  tym  przypadku  własnoręczność  podpisu
poświadcza notariusz.  Organ gminy  potwierdza tożsamość wnioskodawcy składającego
wniosek,  potwierdza  wnioskodawcy  przyjęcie  wniosku,  przekształca  wniosek  na  formę
dokumentu  elektronicznego  i  przesyła  do  CEIDG  nie  później  niż  następnego  dnia
roboczego od dnia jego otrzymania. 

Sprawę załatwia:

Urząd Miasta i Gminy Września, Referat Komunalny, ul. Chopina 8 – parter.
tel. 61 640-40-65, 61 640-40-67
pn. 8.00 – 16.00, wt. - pt. 7.30 – 15.00

Sposób załatwienia i wymagane dokumenty:

1. Wniosek CEIDG-1 wypełniony przez przedsiębiorcę komputerowo albo na maszynie lub
długopisem pismem wyraźnym bez poprawek i skreśleń. 

Uwaga! W przypadku braku możliwości wydrukowania wniosku można je uzyskać 
w siedzibie Urzędu.

W zależności od potrzeb dodatkowo: 
część CEIDG-MW - Dodatkowe miejsca wykonywania działalności gospodarczej, 
część CEIDG-RB - Informacja o rachunkach bankowych, 
część CEIDG-RD - Wykonywana Działalność Gospodarcza, 
część CEIDG-SC - Udział w spółkach cywilnych, 
część CEIDG-ZS - Zarządca sukcesyjny, 
część CEIDG-POPR - Formularz służy do dokonywania korekt w przypadku pomyłek przy
wypełnianiu części wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej.

https://prod.ceidg.gov.pl/ceidg.cms.engine/?F;1886f97b-43a9-4b16-b197-cc969b6917ba

Wniosek oraz pozostałe druki w załączeniu.

2. Ważny dowód osobisty (lub paszport) do wglądu; 
3. W przypadku obcokrajowców, o których mowa w art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 6 marca
2018  r.  o  zasadach  uczestnictwa  przedsiębiorców  zagranicznych  i  innych  osób
zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. 
z  2021  r.  poz.  994),  oryginał  dokumentu  potwierdzającego  aktualny  status  pobytu  na
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terytorium RP albo  jego  notarialnie  lub  urzędowo  uwierzytelnioną  kopię  (dokument  do
wglądu), 
4. Jeżeli przedsiębiorca nie posiada numeru PESEL okazuje paszport albo inny dokument
potwierdzający jego tożsamość i obywatelstwo. 

Termin załatwienia sprawy:

Organ  gminy  przesyła  wniosek  o  wpis  do  CEIDG  nie  później  niż  następnego  dnia
roboczego od dnia otrzymania poprawnego wniosku. 

Tryb odwoławczy:

Brak.

Opłaty:

Brak.

Informacje dodatkowe:

Jeżeli wniosek o wpis do CEIDG jest niepoprawny, organ gminy niezwłocznie wzywa do
skorygowania lub uzupełnienia wniosku, wskazując uchybienia, w terminie 7 dni roboczych,
pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania. 

www.biznes.gov.pl/pl  
https://prod.ceidg.gov.pl

Procedura w języku migowym:

Link do instrukcji, w jaki sposób należy złożyć wniosek w formie filmu w Polskim Języku
Migowym (PJM) lub Systemie Językowo-Migowym (SJM): 
https://bip.wrzesnia.pl/?bip=2&cid=345&id=8243

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.  Urz.  UE L 2016,  nr  119,  s.  1)  zwanego dalej
ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta i Gminy Września 
z siedzibą w Urzędzie Miasta i Gminy we Wrześni, ul. Ratuszowa 1, 62-300 Września,
2) kontakt z inspektorem ochrony danych w Urzędzie Miasta i Gminy we Wrześni: e-mail:
iod@wrzesnia.pl,  tel. 616404172,
3)  Pani/Pana  dane  osobowe  przetwarzane  będą  w  celu  realizacji  ustawowych  zadań
urzędu  na  podstawie  art.  6  ust.  1  lit.  c  ogólnego  rozporządzenia  o  ochronie  danych
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., oraz powszechnie obowiązujących przepisów prawa
4)  odbiorcami  Pani/Pana  danych  osobowych  będą  wyłącznie  podmioty  uprawnione  do
uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, 
5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa,
zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt organów gminy i związków międzygminnych
oraz urzędów obsługujących te organy i związki,
6)  posiada Pani/Pan prawo żądania  od administratora  dostępu  do  danych osobowych,
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prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, 
7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
8)  podanie  danych  osobowych  w  zakresie  wymaganym  ustawodawstwem  jest
obligatoryjne, a w pozostałych przypadkach ma charakter dobrowolny.
9)  Pani/Pana dane  mogą być  przekazane odbiorcy  w państwie  trzecim lub organizacji
międzynarodowej, gdy wymagają tego przepisy prawa.
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