
 
UZYSKANIE DANYCH Z ARCHIWUM EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Sprawę załatwia
Stanowisko ds. kadr, samorządów ,ewidencji działalności gospodarczej, 
pokój nr 26 na II piętrze budynku, tel. 68 3290963 w. 128

Wymagane dokumenty od wnioskodawcy
- wniosek o uzyskanie zaświadczenia z archiwum ewidencji działalności gospodarczej 
prowadzonej przez Burmistrza Nowogrodu Bobrzańskiego sporządzony samodzielnie przez 
przedsiębiorcę, zawierający dane:

- imię i nazwisko, nazwa firmy wnioskodawcy,
- adres zamieszkania lub siedziba firmy wnioskodawcy,
- nr wpisu/ decyzji lub: nazwa firmy, adres firmy, imię i nazwisko
- wskazanie przeznaczenia udostepnienia danych – podstawa prawna upoważniająca do 
pozyskania danych albo wskazanie wiarygodnie uzasadnionej potrzeby posiadania 
danych.  

- można również skorzystać z wniosku wg. ustalonego wzoru dostępnego na  stronie BIP lub w 
biurze obsługi klienta
- dowód tożsamości  (dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość osoby 
składającej wniosek – do wglądu).

Termin i sposób załatwienia sprawy
- do 7 dni
- zaświadczenie z ewidencji działalności gospodarczej dla przedsiębiorców, którzy zakończyli 
działalność przed  1 lipca 2011 roku
- odbiór osobisty lub za pośrednictwem poczty.

Opłaty
- opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia w wysokości 17,00 zł
Opłatę można uiścić w kasie Urzędu lub przelewem na nr konta  w BS Żagań/Oddział
Nowogród Bobrzański  nr. 43 9657 0007 0020 0200 0693 0003
- nie podlegają opłacie skarbowej zaświadczenia wydawane m.in. w celach: alimentacyjnych, 
opieki społecznej, kurateli i przysposobienia, ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego, rent, 
świadczeń socjalnych, nauki i oświaty oraz ochrony zdrowia, zatrudnienia.

Tryb odwoławczy
- stronie przysługuje zażalenie jedynie od postępowania o odmowie wydania zaświadczenia        
do Samorządowego Kolegium Odwoławczego  w Zielonej Górze  w  terminie 7 dni od dnia 
doręczenie postanowienia za pośrednictwem Burmistrza Nowogrodu Bobrzańskiego.
                                                                                                                            



Dodatkowe informacje
- od dnia 01.01.2012 r organem ewidencyjnym dla przedsiębiorców – osób fizycznych jest 
Minister Gospodarki.
Burmistrz Nowogrodu Bobrzańskiego pozostaje organem ewidencyjnym dla 
przedsiębiorców, którzy zlikwidowali działalność gospodarczą przed 1 lipca 2012 roku.

- wszelkie   niezbędne   informacje   dotyczące   rejestracji   działalności   gospodarczej         
( informacje  i   porady, wyszukiwarka przedsiębiorców, aktualne przepisy związane z 
rejestracją )  oraz  wniosek   CEIDG-1  wraz  z  instrukcją wypełniania i  załącznikami        
dostępne są  na  stronie :  www.ceidg.gov.pl 
        

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

