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UWAGA PRZEDSIĘBIORCY!  W dniu 31 marca 2009r. weszła w życie koncepcja  tzw.
&quot;Jednego okienka&quot;.  Wszystkie zmiany dotyczące zasad zgłaszania
działalności gospodarczej są wynikiem prac nad nowelizacją ustawy o swobodzie
działalności gospodarczej
(sdg) - zmiana do ww. ustawy oraz niektórych innych ustaw ukazała się w dniu 4 lutego
2009r. (Dz. U. Nr 18 z 2009, poz. 97). Wchodzą one jednocześnie w skład 
&quot;Pakietu na rzecz rozwoju przedsiębiorczości&quot;
, którego autorem jest wiceminister gospodarki Adam Szejnfeld.  
  
  Zgodnie z zapisem znowelizowanej ustawy sdg, począwszy od dnia 31 marca 2009r. należy
złożyć zintegrowany wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej. Jedno okienko  
  Koncepcja &quot;Jednego okienka&quot; zakłada, że osoby, które zamierzają założyć
firmę, będą składać w urzędzie gminy jeden wnio
sek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej
> 
przejdź do jednolitego wzoru wniosku
.  
  
  Wniosek ten będzie jednocześnie:      
        
    -  *        wnioskiem o wpis do ewidencji działalności gospodarczej (URZĄD GMINY), 

            
    -  *        wnioskiem o wpis do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki
narodowej (REGON - URZĄD STATYSTYCZNY), 

            
    -  *        zgłoszeniem identyfikacyjnym albo aktualizacyjnym, o którym mowa w przepisach o
zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (NIP - URZĄD SKARBOWY), 

            
    -  *        zgłoszeniem płatnika składek albo jego zmiany w rozumieniu przepisów o systemie
ubezpieczeń społecznych albo zgłoszeniem oświadczenia o kontynuowaniu ubezpieczenia
społecznego rolników w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników ( ZU
S lub KRUS)
. 

        

   Wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej (formularz) stanowić będzie
równocześnie: 
        
    -  *        wniosek o zmianę danych we wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, 

            
    -  *        wniosek o zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej, 

            
    -  *        wniosek o wznowienie wykonywania działalności gospodarczej, 

            
    -  *        zawiadomienie o zaprzestaniu wykonywania (likwidacji) działalności gospodarczej. 
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  Wniosek o rejestrację firmy oraz wniosek o zmianę wpisu do ewidencji działalności
gospodarczej będą zwolnione z opłaty.
    
  ***  
    
  Dostępne formy złożenia wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej: 
        
    -   * osobiście lub przez pełnomocnika w urzędzie gminy        

      - w przypadku osób zamieszkałych na terenie gminy Kłodawa miejscem złożenia
wniosku będzie, tak jak dotychczas: 

      
      Urząd Miasta i Gminy w Kłodawie 
      Stanowisko ds. Rozwoju  Działalności Gospodarczej i Promocji Gminy Kłodawa,

ul. Dąbska 17, II piętro pokój nr 20  
      KONTAKT e-mail: i.nowakowska@klodawa.wlkp.pl 
            
            

    -  * listownie
      - w tym przypadku będzie istniała konieczność notarialnego poświadczenia podpisu, 
            

    -  * elektronicznie        
      - za pośrednictwem formularza on-line dostępnego na stronie internetowej gminy: 
      1.        jeżeli wniosek o wpis zostanie podpisany podpisem elektronicznym będą miały

zastosowanie przepisy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne,
   

      2.        jeżeli wniosek nie zostanie podpisany podpisem elektronicznym, organ gminy
(Burmistrz Kłodawy poprzez Wydział Stanowisko ds. Rozwoju  Działalności Gospodarczej i
Promocji Gminy ) zawiadamia przedsiębiorcę o terminie i miejscu podpisania wniosku; w
takim przypadku dniem złożenia wniosku jest dzień, w którym przedsiębiorca podpisał wniosek. 
 

  (źródło informacji: Ministerstwo Gospodarki)   
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