
CEIDG-RD (wersja 1.8.3)  CEIDG-RD 
 

W s z e l k i e  c z y n n o ś c i  z w i ą z a n e  z  w p i s e m  d o   C E I D G  s ą  B E Z P Ł A T N E ! 

Część CEIDG-RD nr …. Wykonywana działalno ść gospodarcza 
Wniosek ten dotyczy osoby fizycznej podlegającej wpisowi do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) 

Przed wypełnieniem należy zapoznać się z instrukcją. 

01. Dane identyfikacyjne wnioskodawcy:  

1. PESEL*: __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 2. NIP*: __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 3. REGON*: __ __ __ __ __ __ __ __ __ 

02. REGON miejsca wykonywania działalno ści gospodarczej:     __ __ __ __ __ __ __ __ __    __ __ __ __ __ 
☐ 02.1. Rodzaje wykonywanej działalno ści gospodarczej w oznaczonym miejscu:  
Ciąg dalszy informacji z: rubryki 06.3 albo 11.8 wniosku CEIDG-1 albo ciąg dalszy informacji z rubryki 2.8 części CEIDG-MW dodatkowe miejsca 
wykonywania działalności (proszę zaznaczyć właściwy kwadrat) 

� rubryki 06.3 wniosku CEIDG-1 ☐ 
� rubryki 11.8 wniosku CEIDG-1 ☐ 
� rubryki 2.8 części CEIDG-MW nr ……….☐ 

Symbol (5 – znakowy) wg PKD 2007  

1. __ __ __ __ __            Wykreślenie ☐ 2. __ __ __ __ __            Wykreślenie ☐ 3. __ __ __ __ __            Wykreślenie ☐ 

4. __ __ __ __ __            Wykreślenie ☐ 5. __ __ __ __ __            Wykreślenie ☐ 6. __ __ __ __ __            Wykreślenie ☐ 

7. __ __ __ __ __            Wykreślenie ☐ 8. __ __ __ __ __            Wykreślenie ☐ 9. __ __ __ __ __            Wykreślenie ☐ 

10. __ __ __ __ __          Wykreślenie ☐ 11. __ __ __ __ __          Wykreślenie ☐ 12. __ __ __ __ __          Wykreślenie ☐ 

13. __ __ __ __ __          Wykreślenie ☐ 14. __ __ __ __ __          Wykreślenie ☐ 15. __ __ __ __ __          Wykreślenie ☐ 

16. __ __ __ __ __          Wykreślenie ☐ 17. __ __ __ __ __          Wykreślenie ☐ 18. __ __ __ __ __          Wykreślenie ☐ 

19. __ __ __ __ __          Wykreślenie ☐ 20. __ __ __ __ __          Wykreślenie ☐ 21. __ __ __ __ __          Wykreślenie ☐ 

22. __ __ __ __ __          Wykreślenie ☐ 23. __ __ __ __ __          Wykreślenie ☐ 24. __ __ __ __ __          Wykreślenie ☐ 

25. __ __ __ __ __          Wykreślenie ☐ 26. __ __ __ __ __          Wykreślenie ☐ 27. __ __ __ __ __          Wykreślenie ☐ 

28. __ __ __ __ __          Wykreślenie ☐ 29. __ __ __ __ __          Wykreślenie ☐ 30. __ __ __ __ __          Wykreślenie ☐ 

31. __ __ __ __ __          Wykreślenie ☐ 32. __ __ __ __ __          Wykreślenie ☐ 33. __ __ __ __ __          Wykreślenie ☐ 

34. __ __ __ __ __          Wykreślenie ☐ 35. __ __ __ __ __          Wykreślenie ☐ 36. __ __ __ __ __          Wykreślenie ☐ 

37. __ __ __ __ __          Wykreślenie ☐ 38. __ __ __ __ __          Wykreślenie ☐ 39. __ __ __ __ __          Wykreślenie ☐ 

40. __ __ __ __ __          Wykreślenie ☐ 41. __ __ __ __ __          Wykreślenie ☐ 42. __ __ __ __ __          Wykreślenie ☐ 

43. __ __ __ __ __          Wykreślenie ☐ 44. __ __ __ __ __          Wykreślenie ☐ 45. __ __ __ __ __          Wykreślenie ☐ 

46. __ __ __ __ __          Wykreślenie ☐ 47. __ __ __ __ __          Wykreślenie ☐ 48. __ __ __ __ __          Wykreślenie ☐ 

49. __ __ __ __ __          Wykreślenie ☐ 50. __ __ __ __ __          Wykreślenie ☐ 51. __ __ __ __ __          Wykreślenie ☐ 

52. __ __ __ __ __          Wykreślenie ☐ 53. __ __ __ __ __          Wykreślenie ☐ 54. __ __ __ __ __          Wykreślenie ☐ 

55. __ __ __ __ __          Wykreślenie ☐ 56. __ __ __ __ __          Wykreślenie ☐ 57. __ __ __ __ __          Wykreślenie ☐ 

58. __ __ __ __ __          Wykreślenie ☐ 59. __ __ __ __ __          Wykreślenie ☐ 60. __ __ __ __ __          Wykreślenie ☐ 

61. __ __ __ __ __          Wykreślenie ☐ 62. __ __ __ __ __          Wykreślenie ☐ 63. __ __ __ __ __          Wykreślenie ☐ 

64. __ __ __ __ __          Wykreślenie ☐ 65. __ __ __ __ __          Wykreślenie ☐ 66. __ __ __ __ __          Wykreślenie ☐ 

03. Kontynuacja w dokumencie CEIDG-RD ☐ 

Miejscowość i data złożenia wniosku Własnoręczny podpis przedsiębiorcy / osoby uprawnionej 

Instrukcja wypełniania:  
1. Część CEIDG-RD należy wypełniać na maszynie lub długopisem pismem wyraźnym, bez poprawek i skreśleń. 
2. Jeżeli wniosek jest zgłoszeniem zmian, należy podać numer REGON odpowiednio podmiotu i jego jednostki lokalnej, której wniosek dotyczy. 
3. Jeżeli zmiana dotyczy wykreślenia rodzaju działalności we wskazanym miejscu wykonywania działalności należy wskazać kod działalności i 

zaznaczyć odpowiedni kwadrat przy słowie „Wykreślenie”. 
4. Jeśli w rubryce 06.3 bądź 11.8 wniosku CEIDG-1 albo rubryce 2.8 części CEIDG-MW zabraknie miejsca na wyszczególnienie rodzajów 

działalności gospodarczej prowadzonej przez przedsiębiorcę, wtedy dalszy ciąg tej rubryki stanowi niniejszy załącznik; poszczególne rodzaje 
działalności powinny być określone kodami podklas (5 znaków) rodzajów działalności wg. klasyfikacji PKD 2007. 

5. Opisy kodów poszczególnych rodzajów działalności gospodarczej zamieszczone są na stronie internetowej www.pkd.gov.pl. 
6. Wypełniony wniosek należy podpisać. 
 


