
DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA,OŚWIATA ,KULTURA I 
SPORT  

Nazwa usługi Wpis do ewidencji działalności gospodarczej 
Osoba właściwa do 
załatwienia sprawy Krystyna Palacz - Inspektor ds. działalności 

gospodarczej,oświaty,kultry i sportu 
pokój nr 8 

Podstawa prawna Art. 7 b ust. 1 i 3 i art. 7h ustawy z dnia 19 listopada 
1999 r. Prawo działalności gospodarczej/Dz. U. Nr 
101, poz. 1178 z późn. zm./ 

Wymagane dokumenty Wniosek o dokonanie wpisu do ewidencji działalności 
gospodarczej 
- dowód osobisty  

Opłaty Opłata stała-za dokonanie wpisu - 100,00 zł 
Sposób załatwienia sprawy Wydanie zaświadczenia o wpisie do Ewidencji 

Działalności Gospodarczej 
Tryb odwoławczy Odwołanie od decyzji odmawiającej wpisu wnosi się do 

Samorządowego Kolegium Odwoławczego w 
Częstochowie za pośrednictwem Wójta Gminy Rędziny 
w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji 

Termin załatwienia sprawy Do 14 dni od złożenia wniosku 
Inne informacje Przedsiębiorca wraz z wnioskiem o wpis do ewidencji 

działalności gospodarczej może złożyć: 
- wypełniony wniosek o nadanie numeru REGON 
- wypełnione zgłoszenie identyfikacyjne lub 
aktualizacyjne NIP 

Formularz do pobrania Wniosek 
Nazwa usługi Zmiana w ewidencji działalności gospodarczej 
Osoba właściwa do 
załatwienia sprawy Krystyna Palacz - Inspektor ds. działalności 

gospodarczej, oświaty, kultry i sportu 
pokój nr 8 

Podstawa prawna Art. 7 b ust. 1 i 3 i art. 7h ustawy z dnia 19 listopada 
1999 r. Prawo działalności gospodarczej /Dz. U. Nr 
101, poz. 1178 z późn. zm./  

Wymagane dokumenty - wniosek o dokonanie zmiany 
- dowód wpłaty 

Opłaty Opłata za zmianę wpisu - 50,00 zł 
Sposób załatwienia sprawy Wydanie zaświadczenia o zmianie wpisiu do Ewidencji 

Działalności Gospodarczej 
Tryb odwoławczy Odwołanie od decyzji odmawiającej wpisu wnosi się do 

Samorządowego Kolegium Odwoławczego w 
Częstochowie za pośrednictwem Wójta Gminy Rędziny 
w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji 

Termin załatwienia sprawy Do 14 dni 
Inne informacje Przedsiębiorca wraz z wnioskiem o wpis do ewidencji 

działalności gospodarczej może złożyć: 
- wypełniony wniosek aktualizacyjny NIP 

Formularz do pobrania Wniosek 
Nazwa usługi Wykreślenie z ewidencji działalności 

gospodarczej 
Osoba właściwa do 
załatwienia sprawy Krystyna Palacz - Inspektor ds. działalności 

gospodarczej,oświaty,kultry i sportu 
pokój nr 8 

http://www.redziny.pl/upload/wpis_do_ewidencji.pdf
http://www.redziny.pl/upload/zgloszenie_zmiany_wpisu.pdf


Podstawa prawna 1. Art. 7 b ust. 1 i 3 i art. 7h ustawy z dnia 19 
listopada 1999 r. Prawo działalności gospodarczej /Dz. 
U. Nr 101, poz. 1178 z późn. zm./ 
2. Art. 104 KPA  

Wymagane dokumenty Wniosek o wykreślenie 
Opłaty NIe pobiera się 
Sposób załatwienia sprawy Wydanie decyzji o wykreśleniu 
Tryb odwoławczy Odwołanie od decyzji odmawiającej wpisu wnosi się do 

Samorządowego Kolegium Odwoławczego w 
Częstochowie za pośrednictwem Wójta Gminy Rędziny 
w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji 

Termin załatwienia sprawy Bez zbędnej zwłoki,nie później niż w ciągu miesiąca od 
wszczęcia postepowania 

Inne informacje Przy odbiorze decyzji zwrócic ostatni wpis do ewidencji 
działalności gospodarczej 

Formularz do pobrania Wniosek 
Nazwa usługi Zezwolenie na sprzedaż i podawanie napojów 

alkoholowych 
Osoba właściwa do 
załatwienia sprawy Krystyna Palacz - Inspektor ds. działalności 

gospodarczej,oświaty,kultry i sportu 
pokój nr 8 

Podstawa prawna Ustawa z dnia 26.10.1982r. o wychowaniu w 
trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi /j.t. 
Dz.U.Nr 147 z 2002 r.z póź.zm./ 

Wymagane dokumenty - wniosek o wydanie zezwolenia 
- zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności 
gospodarczej lub odpis z rejestru przedsiębiorców 
- dokument potwierdzający tytuł prawny 
wnioskodawcy do lokalu satnowiącego punkt 
sprzedaży napojów alkoholowych 
- pisemna zgoda właściciela,użytkownika,zarządcy lub 
administratora, jeżeli punkt sprzedaży będzie 
zlokalizowany w bydynku mieszkalnym 
wielorodzinnym 
- decyzję właściwego państwowego inspektora 
sanitarnego, potwierdzającą spełnienie warunków 
sanitarnych przez punkt sprzedaży  

Opłaty - wniosek - 5,00 zł 
- załącznik - 0,50 zł 
- za wydanie zezwolenia w/g stawek określonych w 
art. 11 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i 
przeciwdziałaniu alkoholizmowi 

Sposób załatwienia sprawy Wydanie zezwolenia 
Tryb odwoławczy Odwołanie do Samorządowego Kolegium 

Odwoławczego w Częstochowie za pośrednictwem 
Wójta Gminy Rędzinydecyzji 

Termin załatwienia sprawy Do 30 dni 
Inne informacje W przypadku braku kompletu wymaganych 

dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich 
uzupełnienia 

Formularz do pobrania Wniosek  
Nazwa usługi Przyznanie dodatku mieszkaniowego 
Osoba właściwa do Krystyna Palacz - Inspektor ds. działalności 

http://www.redziny.pl/upload/zawiadomienie_o_zaprzestaniu_dzialalnosci.pdf


załatwienia sprawy gospodarczej,oświaty,kultry i sportu 
pokój nr 8 

Podstawa prawna 1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach 
mieszkaniowych /Dz.U.Nr 71 poz.734 z późn. zm./ 
2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 
2001 r. w sprawie dodatków mieszkaniowych /Dz.U.Nr 
156 poz. 1817 z późn. zm./  

Wymagane dokumenty - Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego 
- deklaracja o dochodach za okres 3-ch miesięcy 
kalendarzowych poprzedzających dzień złożenia 
wniosku wszystkich zamieszkujących osób 
- zaświadczenia o dochodach, odcinki renty, 
emerytury,oświadczenia itp.wszystkich członków 
gospodarstwa domowego 
- właściciel domu jednorodzinnego jest obowiązany 
dołączyć ponadto zaświadczenie ze Starostwa 
Powiatowego w Częstochowie-Wydział Nadzoru 
Budowlanego, o wielkości powierzchni użytkowej i 
stanie wyposażenia technicznego budynku oraz 
rachunki za zużytą wodę, gaz, wywóz nieczystości 
stałych i płynnych  

Opłaty Bez opłat 
Sposób załatwienia sprawy Wydanie decyzji 
Tryb odwoławczy W terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji do 

Samorządowego Kolegium Odwoławczego w 
Częstochowie za pośrednictwem Wójta Gminy Rędziny

Termin załatwienia sprawy W terminie 30 dni od złożenia wniosku 
Inne informacje Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego składa 

wnioskodawca osobiście lub osoba upoważniona po 
okazaniu dowodu osobistego 

Formularz do pobrania Wniosek oraz deklarackja  
Opracowanie: Krystyna Palacz 

Zatwierdził: Bożena Młyńczak - Sekretarz Gminy  
 


