
 

KARTA USŁUGI 
OR.I./04 

Urząd Miejski w Grodzisku Mazowieckim 

Edycja: 20 

Strona:1/2 

Nazwa usługi 
WYDANIE ZAŚWIADCZENIA POTWIERDZAJĄCEGO DANE 
OBJĘTE EWIDENCJĄ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ   

W LATACH 1989-2011 

Odpowiedzialny 
za daną usługę 

Emilia Jędrzejczyk – Kierownik Referatu Działalności Gospodarczej i Informacji 
Marlena Komorowska – Inspektor 
 Miejsce 

załatwienia 
sprawy 

Nr telefonu, e-mail 

• Sala Obsługi Mieszkańców (parter) – klatka A 
             Urząd Miejski, ul. Kościuszki 32A, 

• (22) 463-46-59 lub (22) 755-55-34 wew. 212, 213 

Godziny 
urzędowania 

poniedziałek,                   900-1800 

wtorek – czwartek           800-1600 

piątek                              800-1500 

Wymagane 
dokumenty 

1. Wniosek o udzielenie informacji o przedsiębiorcach – wg wzoru 
2. Dowód wpłaty należnej opłaty skarbowej. 

Wysokość opłaty • Opłaty skarbowa 17 zł płatna w kasie Urzędu lub na rachunek Urzędu 
           Potwierdzenie wpłaty stanowi załącznik do wniosku. 

Termin realizacji 
sprawy  Niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni 

Podstawa prawna 
sprawy 

1. Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o 
Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy (t.j. Dz. 
U. z 2019 r. poz. 1291 z późn. zm.); 

2. Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (t.j. Dz.U. z 2019 r., 
poz. 1292 z późn. zm.); 

3. Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców 
zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1079 z późn. 
zm.); 

4. Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo 
przedsiębiorców oraz inne dotyczące działalności gospodarczej (Dz.U. z 
2018 r. poz. 650); 

5. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego 
(tekst jednolity – Dz. U. z 2020 roku poz. 256). 

Tryb odwoławczy 
sprawy 

Zażalenie na postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia bądź 
zaświadczenia o treści żądanej przez osobę ubiegającą się o nie do 
Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie, za pośrednictwem 
Burmistrza Grodziska Mazowieckiego, w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia. 
W trakcie biegu terminu do wniesienia zażalenia strona może zrzec się prawa do 
wniesienia zażalenia wobec organu administracji publicznej, który wydał 
postanowienie. Z dniem doręczenia organowi oświadczenia o zrzeczeniu się prawa 
do wniesienia zażalenia przez ostatnią ze stron postępowania, postanowienie staje 
się ostateczne i prawomocne. 

Uwagi 

• Dokumenty można przesłać pocztą na adres: Urząd Miejski w Grodzisku 
Mazowieckim, ul. T. Kościuszki 32A, 05 – 825 Grodzisk Mazowiecki 

• Zaświadczenie można odebrać osobiście lub przez pocztę na wskazany 
adres. 

Numer rachunku bankowego: 
Bank Pekao SA: 61 1240 6348 1111 0010 4058 8264 
 
Poniższa informacja dotyczy przedsiębiorców, którzy zakończyli działalność 
gospodarczą do 30.06.2011 r. 

Wzory wniosków Wzór wniosku dostępny na stronie www.grodzisk.pl lub w Sali Obsługi Mieszkańców 
 

Uwaga: aktualność karty jest sprawdzana nie rzadziej niż raz w roku 
 
 
 
 
 

http://www.grodzisk.pl/
http://www.grodzisk.pl/


OPRACOWAŁ: SPRAWDZIŁ: ZATWIERDZIŁ: 
Kierownik Referatu Naczelnik Wydziału Burmistrz 
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