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ZMIANA WPISU DO EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI 

GOSPODARCZEJ 

  NR PG/03a 

Podstawa prawna 

 art. 7b ust. 3 w zw. z art. 7d ust. 1 zd. 2 ustawy z dnia 19 listopada 

1999 r.  Prawo działalności gospodarczej (Dz. U. z 1999 r. Nr 101, poz. 
1178 ze zmianami)  

 art. 217 §2 pkt 1 Kodeksu postępowania administracyjnego 
(Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zmianami) 

Sposób załatwienia 
sprawy  

Wydanie zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej 
(zmiana) 

Wymagane  

dokumenty  

EDG-1 wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej (własnoręcznie 
podpisany, dostępny na stronie internetowej urzędu, bądź na stanowisku 

pracy) 
rodzaj wniosku: o zmianę wpisu w ewidencji działalności gospodarczej  

Opłaty  

Wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej nie podlega opłacie 

na podstawie art. 7a ust. 3 ustawy Prawo działalności gospodarczej  
(Dz. U. z 1999r. Nr 101, poz.1178 ze zmianami) 

Termin załatwienia 
sprawy   

Niezwłocznie 

Tryb odwoławczy  Nie przysługuje tryb odwoławczy 

Komórka  

odpowiedzialna  

Referat Planowania Rozwoju Gospodarczego, Funduszy Pomocowych, 

Zamówień Publicznych i Kontroli Zarządczej 

Osoba właściwa do 
załatwienia sprawy 

Agnieszka Ruszała – podinspektor 
I piętro, pok. nr 16, Tel. 276 1354 wew. 46 

Inne informacje  

Przedsiębiorca obowiązany jest zgłaszać organowi ewidencyjnemu zmiany 
stanu faktycznego i prawnego odnoszące się do przedsiębiorcy 
i wykonywanej przez niego działalności gospodarczej w zakresie danych 

zawartych w zgłoszeniu, powstałe po dokonaniu wpisu do ewidencji 
działalności gospodarczej, w terminie 14 dni od powstania tych zmian.  

Opracował: Agnieszka Ruszała – podinspektor – 08.02.2010 r. 

Sprawdził: Ryszard Irzyk - Kierownik Referatu Planowania Rozwoju Gospodarczego, Funduszy Pomocowych, 
Zamówień Publicznych i Kontroli Zarządczej – 09.02.2010 r. 
Zatwierdził: Marek Śliwiński – Burmistrz Strzyżowa – 09.02.2010 r. 
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