
URZĄD MIEJSKI BRZESKO

WYDANIE ZAŚWIADCZENIA Z EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI  GOSPODARCZEJ
PROWADZONEJ PRZEZ BURMISTRZA BRZESKA

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Urząd Miejski w Brzesku, ul. Bartosza Głowackiego 51

Zespół ds. Zamówień Publicznych Przedsiębiorczości Komunalnej i Działalności Gospodarczej
(pok. nr 11)

Tel. 14 68 65 134

GODZINY PRACY:

Poniedziałek - piątek 730 – 1530

PODSTAWA PRAWNA: 

 Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U.
z 2016 r., poz. 23 z późn. zm.).

 Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2015 r.,  poz. 783
z późn. zm.).

 Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015 r.,
poz. 584 z późn. zm.).

 Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. Przepisy wprowadzające ustawę o swobodzie działalności
gospodarczej (Dz. U. z 2004 r. Nr 173 poz. 1808 z późn. zm.).

 Ustawa  z  dnia  19  grudnia  2008  r.  o  zmianie  ustawy  o  swobodzie  działalności
gospodarczej oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2009 r. Nr 18 poz. 97
z późn. zm.).

 Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r.,
poz. 2135 z późn. zm.).

WYMAGANE DOKUMENTY: 

Informacje są udostępniane wyłącznie na podstawie pisemnego, odpowiednio umotywowanego
wniosku,  w  przypadkach  gdy  ich  uzyskanie  jest  niezbędne  dla  wypełnienia  prawnie
usprawiedliwionych  celów  realizowanych  przez  administratorów  danych  bądź  odbiorców
danych, a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą.



OPŁATY: 

Opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia wynosi 17,00 zł.

Zwolnione z opłaty skarbowej są:

a. jednostki budżetowe,

b. jednostki samorządu terytorialnego,

c. organizacje pożytku publicznego, jeżeli składają wniosek o dokonanie czynności urzędowej
wyłącznie  w  związku  z  nieodpłatną  działalnością  pożytku  publicznego  w  rozumieniu
przepisów o działalności pożytku publicznego i wolontariacie,

d. osoby, które składając wniosek o dokonanie czynności urzędowej, albo składając dokument
stwierdzający  udzielenie  pełnomocnictwa  lub  prokury,  albo  jego  odpis,  wypis  lub  kopię
przedstawią zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pomocy społecznej z powodu ubóstwa.

Opłata  skarbowa  z  tytułu  potwierdzenia  zgodności  z  odpisem  danych  historycznych
przedsiębiorców  figurujących  w  gminnej  ewidencji  działalności  gospodarczej  wynosi  5  zł
(za każdą stronę). 

Opłata  skarbowa  za  pełnomocnictwo  wynosi  17,00  zł  (z  wyłączeniem  pełnomocnictwa
udzielanego  małżonkowi,  wstępnemu,  zstępnemu,  rodzeństwu,  lub  gdy  mocodawcą  jest
podmiot zwolniony z opłaty skarbowej).

Wpłat  z  tytułu  opłaty  skarbowej  należy  dokonywać  na  rachunek  bankowy  Urzędu
Miejskiego w Brzesku - KBS O/Szczurowa Nr 72 8591 0007 0100 0902 1786 0004.

FORMA ZAŁATWIENIA: 

Zaświadczenie.

TERMIN ZAŁATWIENIA: 

Do 7 dni.

TRYB ODWOŁAWCZY: 

Od  postanowienia  odmawiającego  wydania  zaświadczenia  przysługuje  zażalenie
do Samorządowego  Kolegium  Odwoławczego  w  Tarnowie  (ul.  Bema  17,  
33-100 Tarnów) za pośrednictwem Burmistrza Brzeska w terminie 7 dni od dnia otrzymania
postanowienia.

DODATKOWE INFORMACJE:

W zaświadczeniu potwierdza się dane z wpisów znajdujących się w Ewidencji Działalności
Gospodarczej  prowadzonej  przez  Burmistrza  Brzeska,  które  nie  zostały  przekazane
do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), to jest dane:
- o przedsiębiorcach, którzy zakończyli wykonywanie działalności gospodarczej przed 1 lipca
2011 r.,
-  o przedsiębiorcach,  w zakresie  informacji  historycznych o wpisie w czasie,  gdy organem
ewidencyjnym był  Burmistrz Brzeska (do dnia przekazania wpisu do CEIDG – nie później
niż do 31 grudnia 2011 r.).



Z dniem 1 lipca 2011 r. została utworzona Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności
Gospodarczej  (CEIDG)  prowadzona  w  systemie  teleinformatycznym  przez  ministra
właściwego  do  spraw  gospodarki.  Dotychczasowe  organy  ewidencyjne  obowiązane  były
przenieść  do  dnia  31  grudnia  2011  r.  do  CEIDG  dane  przedsiębiorców  wykonujących
działalność gospodarczą oraz tych, którzy ją zawiesili.
Aktualne dane o przedsiębiorcach znajdują się na stronie internetowej: www.ceidg.gov.pl

http://www.ceidg.gov.pl/

