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Poz. 2124 i 2125
Za∏àcznik do ustawy z dnia
14 listopada 2003 r. (poz. 2124)

MAKSYMALNE STAWKI OP¸AT ZA PRZEJAZD 1 KM AUTOSTRADY
Kategorie

Stawka za 1 km
w z∏

Opis kategorii

Kategoria 0

Motocykle

0,10

Kategoria 1

Pojazdy samochodowe o dwóch osiach

0,22

Kategoria 2

Pojazdy samochodowe o dwóch osiach, z których co najmniej jedna
wyposa˝ona jest w ko∏o bliêniacze, pojazdy samochodowe o dwóch
osiach z przyczepami

0,33

Pojazdy samochodowe o trzech osiach, pojazdy samochodowe o dwóch
osiach, z których co najmniej jedna wyposa˝ona jest w ko∏o bliêniacze
z przyczepami

0,47

Pojazdy samochodowe o wi´cej ni˝ trzech osiach, pojazdy samochodowe o trzech osiach z przyczepami, pojazdy samochodowe o wi´cej ni˝
trzech osiach z przyczepami

0,75

Pojazdy niemieszczàce si´ w kategoriach od 1 do 4 oraz pojazdy, których
wymiary albo nacisk osi lub ci´˝ar przekraczajà normy okreÊlone w przepisach o ruchu drogowym.

(10 x stawka
dla kat. 1)

Kategoria 3

Kategoria 4

Kategoria 5
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USTAWA
z dnia 14 listopada 2003 r.
o zmianie ustawy — Prawo dzia∏alnoÊci gospodarczej oraz niektórych innych ustaw1)

Art. 1. W ustawie z dnia 19 listopada 1999 r. — Prawo dzia∏alnoÊci gospodarczej (Dz. U. Nr 101, poz. 1178,
z póên. zm.2)) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:
————————
1) Niniejszà ustawà zmienia si´ ustawy: ustaw´ z dnia
29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej, ustaw´ z dnia
13 paêdziernika 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i p∏atników, ustaw´ z dnia 20 sierpnia 1997 r.
— Przepisy wprowadzajàce ustaw´ o Krajowym Rejestrze
Sàdowym, ustaw´ z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym
Rejestrze Sàdowym, ustaw´ z dnia 18 wrzeÊnia 2001 r.
o podpisie elektronicznym oraz ustaw´ z dnia 28 lutego
2003 r. — Prawo upad∏oÊciowe i naprawcze.
2) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 2000 r. Nr 86, poz. 958 i Nr 114, poz. 1193, z 2001 r. Nr 49,
poz. 509, Nr 67, poz. 679, Nr 102, poz. 1115 i Nr 147,
poz. 1643, z 2002 r. Nr 1, poz. 2, Nr 115, poz. 995 i Nr 130,
poz. 1112 oraz z 2003 r. Nr 86, poz. 789 i Nr 128, poz. 1176.

1) art. 7 otrzymuje brzmienie:
„Art. 7. 1. Przedsi´biorca mo˝e podjàç dzia∏alnoÊç
gospodarczà po uzyskaniu wpisu do rejestru przedsi´biorców, z zastrze˝eniem
ust. 2 i 3. Zasady wpisu do rejestru
okreÊlajà odr´bne przepisy.
2. Przedsi´biorca b´dàcy osobà fizycznà
mo˝e podjàç dzia∏alnoÊç gospodarczà
po uzyskaniu wpisu do ewidencji dzia∏alnoÊci gospodarczej.
3. Spó∏ka kapita∏owa w organizacji mo˝e
podjàç dzia∏alnoÊç gospodarczà przed
uzyskaniem wpisu do rejestru przedsi´biorców.”;
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2) po art. 7 dodaje si´ art. 7a—7i w brzmieniu:
„Art. 7a. 1. Ewidencj´ dzia∏alnoÊci gospodarczej
prowadzi gmina w∏aÊciwa dla miejsca
zamieszkania przedsi´biorcy, jako zadanie zlecone z zakresu administracji
rzàdowej. Miejscem zamieszkania jest
miejscowoÊç, w której przebywa
przedsi´biorca z zamiarem sta∏ego pobytu.
2. Ewidencja dzia∏alnoÊci gospodarczej
jest jawna i dane osobowe w niej zawarte nie podlegajà przepisom ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r.
Nr 101, poz. 926 i Nr 153, poz. 1271).
3. Zg∏oszenie o dokonanie wpisu do ewidencji dzia∏alnoÊci gospodarczej podlega op∏acie w kwocie 100 z∏, a je˝eli
zg∏oszenie dotyczy zmiany wpisu,
op∏ata wynosi 50 z∏. Pobrane op∏aty
stanowià dochód bud˝etu gminy prowadzàcej ewidencj´. Rada gminy mo˝e wprowadziç zwolnienie od op∏at.
Art. 7b. 1. Wójt, burmistrz albo prezydent miasta,
zwany dalej „organem ewidencyjnym”, dokonuje wpisu do ewidencji
dzia∏alnoÊci gospodarczej.

Poz. 2125
ne lub aktualizacyjne, o którym mowa
w ustawie z dnia 13 paêdziernika 1995 r.
o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i p∏atników (Dz. U. Nr 142,
poz. 702, z 1997 r. Nr 88, poz. 554,
z 1998 r. Nr 162, poz. 1118, z 1999 r.
Nr 83, poz. 931, z 2000 r. Nr 116,
poz. 1216 i Nr 119, poz. 1249, z 2001 r.
Nr 110, poz. 1189, z 2002 r. Nr 74,
poz. 676 i Nr 126, poz. 1067 oraz z 2003 r.
Nr 130, poz. 1188 i Nr 137, poz. 1302),
organ ewidencyjny niezw∏ocznie, nie
póêniej ni˝ w ciàgu 3 dni od dnia dokonania wpisu, przesy∏a powy˝szy wniosek do urz´du statystycznego województwa, na terenie którego przedsi´biorca ma miejsce zamieszkania,
a zg∏oszenie identyfikacyjne lub aktualizacyjne do wskazanego przez przedsi´biorc´ urz´du skarbowego wraz z zaÊwiadczeniem o wpisie do ewidencji
dzia∏alnoÊci gospodarczej i numerem
PESEL oraz innymi dokumentami do∏àczonymi przez przedsi´biorc´.

Art. 7c. Organ ewidencyjny wydaje decyzj´ o odmowie wpisu, je˝eli:
1) zg∏oszenie dotyczy dzia∏alnoÊci gospodarczej nieobj´tej przepisami ustawy,

2. Zg∏oszenie o dokonanie wpisu do ewidencji dzia∏alnoÊci gospodarczej powinno zawieraç:

2) zg∏oszenie zawiera braki formalne, które mimo wezwania nie zosta∏y usuni´te
w wyznaczonym terminie,

1) oznaczenie przedsi´biorcy oraz jego
numer ewidencyjny PESEL, o ile taki
posiada,

3) prawomocnie orzeczono zakaz wykonywania okreÊlonej w zg∏oszeniu dzia∏alnoÊci gospodarczej przez przedsi´biorc´.

2) oznaczenie miejsca zamieszkania
i adresu przedsi´biorcy, a je˝eli stale
wykonuje dzia∏alnoÊç poza miejscem zamieszkania — równie˝ wskazanie tego miejsca i adresu zak∏adu
g∏ównego, oddzia∏u lub innego
miejsca, o którym mowa w art. 11
ust. 1,
3) okreÊlenie przedmiotu wykonywanej dzia∏alnoÊci gospodarczej zgodnie z Polskà Klasyfikacjà Dzia∏alnoÊci
(PKD),
4) wskazanie daty rozpocz´cia dzia∏alnoÊci gospodarczej.
3. Organ ewidencyjny dor´cza z urz´du
przedsi´biorcy zaÊwiadczenie o wpisie
do ewidencji dzia∏alnoÊci gospodarczej,
nie póêniej ni˝ w terminie 14 dni od
dnia zg∏oszenia.
4. W przypadku gdy przedsi´biorca wraz
ze zg∏oszeniem do ewidencji dzia∏alnoÊci gospodarczej sk∏ada wniosek o wpis
do krajowego rejestru urz´dowego
podmiotów gospodarki narodowej
(REGON) oraz zg∏oszenie identyfikacyj-

Art. 7d. 1. Przedsi´biorca jest obowiàzany zg∏aszaç
organowi ewidencyjnemu zmiany stanu
faktycznego i prawnego odnoszàce si´
do przedsi´biorcy i wykonywanej przez
niego dzia∏alnoÊci gospodarczej, w zakresie danych zawartych w zg∏oszeniu,
o którym mowa w art. 7b ust. 2, powsta∏e po dniu dokonania wpisu do ewidencji dzia∏alnoÊci gospodarczej, w terminie
14 dni od dnia powstania tych zmian,
a tak˝e informacj´ o zaprzestaniu wykonywania dzia∏alnoÊci gospodarczej. Do
zg∏oszenia zmian stosuje si´ odpowiednio przepisy art. 7b ust. 1—3 oraz art. 7c.
2. Zmiana miejsca zamieszkania przedsi´biorcy podlega wpisowi przez organ
ewidencyjny, który by∏ w∏aÊciwy przed
zmianà. Po dokonaniu zmiany wpisu
organ ewidencyjny dotychczas w∏aÊciwy przesy∏a zaÊwiadczenie o wpisie do
organu w∏aÊciwego ze wzgl´du na nowe miejsce zamieszkania przedsi´biorcy. W∏aÊciwy organ ewidencyjny dokona z urz´du wpisu przedsi´biorcy do
prowadzonej ewidencji dzia∏alnoÊci gospodarczej.
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Art. 7e. 1. Wpis do ewidencji dzia∏alnoÊci gospodarczej podlega wykreÊleniu w przypadku:
1) zawiadomienia o zaprzestaniu wykonywania dzia∏alnoÊci gospodarczej,
2) je˝eli po dokonaniu wpisu wystàpià
okolicznoÊci, o których mowa
w art. 7c pkt 1 i 3,
3) wpisania do rejestru przedsi´biorców spó∏ki handlowej powsta∏ej
z przekszta∏cenia spó∏ki cywilnej,
w zakresie dzia∏alnoÊci wpisanej do
rejestru przedsi´biorców,
4) zmiany miejsca zamieszkania przedsi´biorcy, o której mowa w art. 7d
ust. 2.
2. Wpis do ewidencji dzia∏alnoÊci gospodarczej podlega wykreÊleniu tak˝e
w przypadku, gdy organ ewidencyjny
dokona∏ go z naruszeniem prawa lub
dowody, na podstawie których ustalono istotne dla sprawy okolicznoÊci faktyczne, okaza∏y si´ fa∏szywe. W tym
przypadku stosuje si´ odpowiednio
przepisy Kodeksu post´powania administracyjnego dotyczàce wznowienia
post´powania i stwierdzenia niewa˝noÊci decyzji.
3. WykreÊlenie w przypadku, o którym
mowa w ust. 1 pkt 3, nast´puje z chwilà otrzymania przez organ ewidencyjny
informacji o wpisaniu przedsi´biorcy
do rejestru przedsi´biorców, w cz´Êci
obj´tej przedmiotem dzia∏alnoÊci przekszta∏conej spó∏ki cywilnej, przekazanej
przez Centralnà Informacj´ Krajowego
Rejestru Sàdowego, na podstawie przepisów o Krajowym Rejestrze Sàdowym.
4. W przypadku, o którym mowa w ust. 1
pkt 4, wpis do ewidencji dzia∏alnoÊci
gospodarczej podlega wykreÊleniu
z ewidencji prowadzonej przez dotychczas w∏aÊciwy organ ewidencyjny.
Art. 7f. Organ ewidencyjny mo˝e wykreÊliç z urz´du wpis zawierajàcy dane niezgodne z rzeczywistym stanem rzeczy.
Art. 7g. 1. WykreÊlenie z ewidencji dzia∏alnoÊci
gospodarczej nast´puje w drodze decyzji administracyjnej.
2. Organ ewidencyjny jest obowiàzany
przekazaç w terminie 14 dni od dnia,
w którym decyzja, o której mowa
w ust. 1, sta∏a si´ ostateczna, informacj´
o wykreÊleniu przedsi´biorcy z ewidencji
dzia∏alnoÊci gospodarczej urz´dowi statystycznemu oraz urz´dowi skarbowemu w∏aÊciwym ze wzgl´du na ostatnie
miejsce zamieszkania przedsi´biorcy.
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Art. 7h. W
sprawach
nieuregulowanych
w art. 7a—7g w post´powaniu ewidencyjnym stosuje si´ przepisy Kodeksu post´powania administracyjnego.
Art. 7i. Minister w∏aÊciwy do spraw finansów publicznych zapewni sàdom rejestrowym
oraz organom ewidencyjnym urz´dowe
formularze zg∏oszeƒ identyfikacyjnych
i aktualizacyjnych.”;
3) w art. 12 w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) numeru, pod którym przedsi´biorca wpisany
jest do rejestru przedsi´biorców lub ewidencji
dzia∏alnoÊci gospodarczej, wraz z oznaczeniem sàdu rejestrowego lub organu ewidencyjnego,”;
4) w art. 17 w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) numer w rejestrze przedsi´biorców lub ewidencji dzia∏alnoÊci gospodarczej,”;
5) uchyla si´ art. 88a—88e.
Art. 2. W ustawie z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. Nr 88, poz. 439, z póên. zm.3))
wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:
1) w art. 42:
a) ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Podmioty okreÊlone w ust. 2 sà zobowiàzane do sk∏adania w urz´dzie statystycznym
województwa, na terenie którego majà siedzib´, a w przypadku osób fizycznych prowadzàcych dzia∏alnoÊç gospodarczà miejsce zamieszkania, wniosku o wpis do rejestru podmiotów wraz z wypisem (wyciàgiem, zaÊwiadczeniem) potwierdzajàcym
ich powstanie lub podj´cie dzia∏alnoÊci,
wniosku o zmian´ cech obj´tych wpisem
oraz wniosku o skreÊlenie — w ciàgu 14 dni
od zaistnienia okolicznoÊci uzasadniajàcych
wpis, zmian´ lub skreÊlenie, z zastrze˝eniem ust. 5a.”,
b) po ust. 5 dodaje si´ ust. 5a w brzmieniu:
„5a. Przedsi´biorca podejmujàcy dzia∏alnoÊç
mo˝e z∏o˝yç wniosek o wpis do rejestru podmiotów jednoczeÊnie ze z∏o˝eniem wniosku
o wpis do rejestru przedsi´biorców lub zg∏oszenia do ewidencji dzia∏alnoÊci gospodarczej we w∏aÊciwym odpowiednio sàdzie rejestrowym lub organie ewidencyjnym.”;
2) w art. 43 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Urz´dy statystyczne wydajà wpisanym do rejestru podmiotów osobom prawnym, jednostkom organizacyjnym niemajàcym osobowoÊci
prawnej oraz osobom fizycznym prowadzàcym
————————
3) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 1996 r. Nr 156, poz. 775, z 1997 r. Nr 88, poz. 554 i Nr 121,
poz. 769, z 1998 r. Nr 99, poz. 632 i Nr 106, poz. 668 oraz
z 2001 r. Nr 100, poz. 1080.
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dzia∏alnoÊç gospodarczà zaÊwiadczenia o nadanym im i ich jednostkom lokalnym numerze
identyfikacyjnym wraz z zakodowanymi cechami i opisem tych cech niezw∏ocznie, nie póêniej
ni˝ w ciàgu 7 dni od daty otrzymania wniosku.”.
Art. 3. W ustawie z dnia 13 paêdziernika 1995 r.
o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i p∏atników (Dz. U. Nr 142, poz. 702, z póên. zm.4)) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:
1) w art. 5 ust. 4b otrzymuje brzmienie:
„4b. Podatnicy prowadzàcy dzia∏alnoÊç gospodarczà do∏àczajà do zg∏oszenia identyfikacyjnego
uwierzytelnione lub urz´dowo poÊwiadczone
kopie dokumentów potwierdzajàcych informacje obj´te zg∏oszeniem, w szczególnoÊci:
odpisu z Krajowego Rejestru Sàdowego,
umowy spó∏ki, dokumentu potwierdzajàcego
uprawnienie do korzystania z lokalu lub nieruchomoÊci, w których znajduje si´ siedziba, zaÊwiadczenia o numerze identyfikacyjnym
REGON, z zastrze˝eniem art. 5a ust. 2. Upowa˝niony pracownik przyjmujàcy zg∏oszenie
poÊwiadcza zgodnoÊç przedstawionych odpisów tych dokumentów lub w uzasadnionych
przypadkach mo˝e sporzàdziç taki odpis, orygina∏y zaÊ zwraca zg∏aszajàcemu za pokwitowaniem na odpisach.”;
2) po art. 5 dodaje si´ art. 5a w brzmieniu:
„Art. 5a. 1. Podatnicy prowadzàcy dzia∏alnoÊç gospodarczà mogà z∏o˝yç zg∏oszenie
identyfikacyjne jednoczeÊnie ze z∏o˝eniem wniosku o wpis do rejestru
przedsi´biorców lub zg∏oszenia do
ewidencji dzia∏alnoÊci gospodarczej,
a w przypadku osób fizycznych majàcych nadany NIP, rozpoczynajàcych
dzia∏alnoÊç gospodarczà — zg∏oszenie
aktualizacyjne jednoczeÊnie ze z∏o˝eniem zg∏oszenia do ewidencji dzia∏alnoÊci gospodarczej.
2. W przypadku okreÊlonym w ust. 1, podatnicy prowadzàcy dzia∏alnoÊç gospodarczà sà obowiàzani dokonaç
zgodnie z art. 9 zg∏oszenia aktualizacyjnego z podaniem w szczególnoÊci
wykazu rachunków bankowych oraz
z∏o˝eniem uwierzytelnionej lub urz´dowo poÊwiadczonej kopii zaÊwiadczenia
o numerze identyfikacyjnym REGON.”;
3) w art. 5 w ust. 5, w art. 10, w art. 14 w ust. 1,
w art. 15 w ust. 3 u˝yte w ró˝nych przypadkach
wyrazy „Minister Finansów” zast´puje si´ u˝ytymi w odpowiednich przypadkach wyrazami „minister w∏aÊciwy do spraw finansów publicznych”.
————————
4) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 1997 r. Nr 88, poz. 554, z 1998 r. Nr 162, poz. 1118,
z 1999 r. Nr 83, poz. 931, z 2000 r. Nr 116, poz. 1216
i Nr 119, poz. 1249, z 2001 r. Nr 110, poz. 1189, z 2002 r.
Nr 74, poz. 676 i Nr 126, poz. 1067 oraz z 2003 r. Nr 130,
poz. 1188 i Nr 137, poz. 1302.
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Art. 4. W ustawie z dnia 20 sierpnia 1997 r. — Przepisy wprowadzajàce ustaw´ o Krajowym Rejestrze Sàdowym (Dz. U. Nr 121, poz. 770, z 2000 r. Nr 114,
poz. 1194 oraz z 2002 r. Nr 1, poz. 2) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:
1) w art. 1a uchyla si´ ust. 1;
2) uchyla si´ art. 2—4;
3) w art. 7 uchyla si´ ust. 2 i 3;
4) w art. 7a:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Wniosek o wpis do rejestru przedsi´biorców,
sporzàdzony na urz´dowym formularzu,
o którym mowa w art. 19 ust. 2 ustawy o Krajowym Rejestrze Sàdowym, sk∏ada si´ do sàdu prowadzàcego dotychczasowy rejestr sàdowy, na podstawie przepisów obowiàzujàcych do dnia wejÊcia w ˝ycie ustawy.”,
b) uchyla si´ ust. 2;
5) w art. 8 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Wniosek, o którym mowa w art. 7 ust. 1, nale˝y z∏o˝yç nie póêniej ni˝ do dnia 31 grudnia
2003 r.”;
6) w art. 9:
a) uchyla si´ ust. 1,
b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Do czasu rejestracji, o której mowa w ust. 2,
w zakresie odpisów, wyciàgów i zaÊwiadczeƒ oraz skutków prawnych wpisów stosuje si´ przepisy obowiàzujàce do dnia wejÊcia w ˝ycie ustawy.”;
7) art. 9a otrzymuje brzmienie:
„Art. 9a. W stosunku do podmiotów wpisanych
do dotychczasowych rejestrów, które nie
zosta∏y wpisane do Krajowego Rejestru
Sàdowego, stosowanie trybu okreÊlonego w art. 24 ustawy, o której mowa
w art. 1, nie jest obowiàzkowe, je˝eli faktycznie zaprzesta∏y dzia∏alnoÊci.”;
8) w art. 11 uchyla si´ ust. 2.
Art. 5. W ustawie z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sàdowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 17, poz. 209,
z póên. zm.5)) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:
1) w art. 2 w ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) urz´dowych formularzy wniosków wymaganych ustawà umo˝liwiajàcych rejestracj´
spó∏ek jawnych,”;
2) w art. 13 uchyla si´ ust. 2;
3) w art. 19a uchyla si´ ust. 4;
————————
5) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 110, poz. 1189, z 2002 r.
Nr 1, poz. 2 i Nr 113, poz. 984 oraz z 2003 r. Nr 49, poz. 408,
Nr 60, poz. 535 i Nr 96, poz. 874.
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4) po art. 19a dodaje si´ art. 19b w brzmieniu:
„Art. 19b. 1. W przypadku gdy wnioskodawca
wraz z wnioskiem o pierwszy wpis
do rejestru przedsi´biorców sk∏ada
wniosek o wpis do krajowego rejestru urz´dowego podmiotów gospodarki narodowej (REGON) oraz zg∏oszenie identyfikacyjne, o którym mowa w ustawie z dnia 13 paêdziernika
1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i p∏atników (Dz. U.
Nr 142, poz. 702, z 1997 r. Nr 88,
poz. 554, z 1998 r. Nr 162, poz. 1118,
z 1999 r. Nr 83, poz. 931, z 2000 r.
Nr 116, poz. 1216 i Nr 119, poz. 1249,
z 2001 r. Nr 110, poz. 1189, z 2002 r.
Nr 74, poz. 676 i Nr 126, poz. 1067
oraz z 2003 r. Nr 130, poz. 1188,
Nr 137, poz. 1302 i Nr 217, poz. 2125),
sàd rejestrowy przesy∏a z urz´du powy˝szy wniosek do urz´du statystycznego województwa, na terenie
którego przedsi´biorca ma siedzib´,
zaÊ zg∏oszenie identyfikacyjne do
wskazanego przez przedsi´biorc´
urz´du skarbowego wraz z odpisem
postanowienia o wpisie i zaÊwiadczeniem o dokonaniu wpisu — niezw∏ocznie, nie póêniej ni˝ w terminie
3 dni od dnia dokonania wpisu.
2. W przypadku, o którym mowa
w ust. 1, do wniosku o pierwszy wpis
do rejestru przedsi´biorców wnioskodawca do∏àcza w szczególnoÊci
umow´ spó∏ki oraz dokument potwierdzajàcy uprawnienie do korzystania z lokalu lub nieruchomoÊci,
w których znajduje si´ jego siedziba.
3. Sàd rejestrowy przesy∏a do urz´du
skarbowego dodatkowy odpis umowy
spó∏ki,
dokument
potwierdzajàcy
uprawnienie do korzystania z lokalu
lub nieruchomoÊci, w których znajduje
si´ siedziba, oraz inne dokumenty z∏o˝one przez przedsi´biorc´ wraz z wnioskiem, o którym mowa w ust. 1.”;
5) po art. 20 dodaje si´ art. 20a w brzmieniu:
„Art. 20a. Wniosek o wpis sàd rejestrowy rozpoznaje nie póêniej ni˝ w terminie 14 dni
od daty jego z∏o˝enia. Je˝eli rozpoznanie wniosku wymaga wezwania do usuni´cia przeszkody do dokonania wpisu,
wniosek powinien byç rozpoznany
w ciàgu 7 dni od usuni´cia przeszkody
przez wnioskodawc´, co nie uchybia
terminom okreÊlonym w przepisach
szczególnych. Je˝eli rozpoznanie wniosku wymaga wys∏uchania uczestników
post´powania albo przeprowadzenia
rozprawy, nale˝y rozpoznaç go nie póêniej ni˝ w ciàgu miesiàca.”;

Poz. 2125

6) w art. 36 uchyla si´ pkt 1;
7) w art. 38:
a) w pkt 1:
— lit. a otrzymuje brzmienie:
„a) nazw´ lub firm´, pod którà dzia∏a,”,
— lit. c otrzymuje brzmienie:
„c) jego siedzib´ i adres,”,
b) uchyla si´ pkt 2.
Art. 6. W ustawie z dnia 18 wrzeÊnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130, poz. 1450, z 2002 r.
Nr 153, poz. 1271 oraz z 2003 r. Nr 124, poz. 1152)
wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:
1) w art. 24 w ust. 2 pkt 4 otrzymuje brzmienie:
„4) aktualny wypis z rejestru przedsi´biorców albo zaÊwiadczenie o wpisie do ewidencji gospodarczej, oraz aktualny wypis z rejestru
d∏u˝ników niewyp∏acalnych,”;
2) w art. 26 w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) sposób reprezentacji kwalifikowanego podmiotu Êwiadczàcego us∏ugi certyfikacyjne
oraz numer wpisu do rejestru przedsi´biorców i oznaczenie sàdu prowadzàcego ten rejestr albo numer wpisu do ewidencji dzia∏alnoÊci gospodarczej i oznaczenie organu ewidencyjnego,”;
3) uchyla si´ art. 57.
Art. 7. W ustawie z dnia 28 lutego 2003 r. — Prawo
upad∏oÊciowe i naprawcze (Dz. U. Nr 60, poz. 535)
wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:
1) w art. 492 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Przepisy niniejszej cz´Êci stosuje si´ do przedsi´biorców zagro˝onych niewyp∏acalnoÊcià.”;
2) w art. 496 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Z dniem wszcz´cia post´powania naprawczego przedsi´biorca wpisany do Krajowego Rejestru Sàdowego sk∏ada wniosek o wpis informacji o wszcz´ciu post´powania naprawczego.”.
Art. 8. Przedsi´biorcy wpisani do ewidencji dzia∏alnoÊci gospodarczej uzupe∏nià, w terminie 12 miesi´cy od dnia wejÊcia w ˝ycie ustawy, pod rygorem
odmowy wydania zaÊwiadczenia o wpisie przez organ ewidencyjny, brakujàce dane, o których mowa
w art. 7b ust. 2 ustawy, o której mowa w art. 1.
Art. 9. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 1 stycznia
2004 r.
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