
Prezydent Miasta Kalisza
/…/

Krystian Kinastowski

WSO. 0003.9.2022                                                  
Kalisz, 11 stycznia 2023 roku

Pan
Zbigniew Włodarek
Radny Rady Miasta Kalisza
 

Szanowny Panie Radny, 

w uzupełnieniu odpowiedzi (nr pisma WSO.0003.9.2022) na interpelację z 9
grudnia 2022 roku, dotyczącą udzielenia informacji z zakresu danych 
ewidencji działalności gospodarczej na terenie miasta Kalisza za 2022 
rok, przedkładam dane za miesiąc grudzień 2022 roku:

- liczba złożonych wniosków o wpis do ewidencji działalności 
gospodarczej 
w Kaliszu wyniosła 24, w tym w Urzędzie Miasta Kalisza 14, 

- liczba złożonych wniosków o zawieszenie działalności gospodarczej w 
Kaliszu wyniosła 66, w tym w Urzędzie Miasta Kalisza 36,

- liczba złożonych wniosków o wyrejestrowanie działalności gospodarczej 
w Kaliszu wyniosła 44, w tym w Urzędzie Miasta Kalisza 26.

Ponadto należy podkreślić, iż przedsiębiorca może złożyć wniosek w 
dowolnym terminie. Oznacza to, że wniosek może zostać złożony w miesiącu
styczniu bądź nawet w lutym 2023 roku i sytuacja ta będzie miała wpływ 
na dane statystyczne za miesiąc grudzień 2022 roku. 

 Łączę wyrazy szacunku



Prezydent Miasta Kalisza
/…/

Krystian Kinastowski

Kalisz, 22 grudnia 2022 roku

WSO. 0003.9.2022

Pan

Zbigniew Włodarek

Radny Rady Miasta Kalisza

 

Szanowny Panie Radny,

przekazuję  informację  dotyczącą  danych  statystycznych  z  zakresu  ewidencji  działalności

gospodarczej.

Od 1 stycznia  2022 roku do 30 listopada 2022 roku w Urzędzie Miasta  Kalisza  złożono

następujące wnioski o:

– wpis do ewidencji działalności gospodarczej w Kaliszu (342 szt.), 

– zawieszenie działalności gospodarczej w Kaliszu (365 szt.),

– wyrejestrowanie działalności gospodarczej w Kaliszu (279 szt.).

Wygenerowanie raportu za grudzień br. będzie możliwe dopiero po zakończeniu miesiąca. 

Z wyrazami szacunku

 



Zbigniew Włodarek        Kalisz, dnia 9 grudnia 2022 r.  

Radny Rady Miasta Kalisza 

Interpelacja  

w sprawie działalności gospodarczych w Kaliszu  

Szanowny Panie Prezydencie, 

  

 uprzejme proszę o udzielenie odpowiedzi na następujące pytanie: 

1. Ile podmiotów zarejestrowało działalność gospodarczą w Kaliszu, ile zawiesiło działalność, a ile 
zamknęło swoją działalność, od stycznia 2022 r. do grudnia 2022 r.?  

       Łączę wyrazy szacunku 

       Zbigniew Włodarek                                                                                                                                       

                                                                                                                                               


