
Uchwała Nr...................
Rady Miejskiej Kalisza
z dnia..............................

zmieniająca uchwałę w sprawie zwolnienia z opłaty – zgłoszenia o dokonanie wpisu 
do ewidencji działalności gospodarczej oraz zgłoszenia zmiany wpisu do ewidencji 
działalności gospodarczej. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz.  U.  z  2001 r.  Nr  142,  poz.  1591 ze  zm.)  oraz  art.  7a ust.  3  ustawy z  dnia  19 
listopada 1999 r. Prawo działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 101 poz. 1178 ze zm.) w 
związku z art. 66 pkt 2 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. Przepisy wprowadzające ustawę o 
swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 173, poz. 1808 ze zm.) uchwala się co 
następuje:

§ 1.

W uchwale Nr XVI/242/2007 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 listopada 2007 roku w 
sprawie zwolnienia z opłaty –zgłoszenia o dokonanie wpisu do ewidencji działalności 
oraz zgłoszenia zmiany wpisu do ewidencji działalności gospodarczej wprowadza się 
następującą zmianę: 

W § 2 dodaje się pkt 4 w brzmieniu:

„4) przeklasyfikowania przedmiotu prowadzonej przez przedsiębiorcę działalności 
według Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.”

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kalisza. 

§ 3.

Uchwała  wchodzi  w  życie  po  upływie  14  dni  od  dnia  jej  ogłoszenia  w  Dzienniku 
Urzędowym Województwa Wielkopolskiego mocą obowiązującą od dnia 1 lipca 2008 
roku. 



Uzasadnienie

do  uchwały  Nr.................  Rady  Miejskiej  Kalisza  z  dnia  ......................... 
zmieniającej uchwałę w sprawie zwolnienia z opłat – zgłoszenia o dokonanie wpisu 
do ewidencji działalności gospodarczej oraz zgłoszenia zmiany wpisu do ewidencji 
działalności gospodarczej.

Dnia 1 stycznia 2008 roku weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 
grudnia 2007 roku w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD). Zgodnie z § 3 
ust.  1  rozporządzenia  od dnia  1 lipca  2008 do 31 grudnia 2009 roku sukcesywnie 
zostanie  dokonane  przeklasyfikowanie  działalności  przedsiębiorców  wpisanych  do 
krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej REGON wg PKD 
2007. Konsekwentnie wprowadzone zostaną również zmiany we wpisach do ewidencji 
działalności gospodarczej. W praktyce oznacza to, że każdy przedsiębiorca prowadzący 
działalność zobowiązany będzie  do złożenia  wniosku o dokonanie zmiany wpisu.  Z 
uwagi na to, że konieczność dokonania zmian w ewidencji działalności gospodarczej 
wynika z nowelizacji przepisów prawa uzasadnione jest zwolnienie przedsiębiorców z 
opłat związanych z korektą wpisów.

Akcja ta w Kaliszu obejmie prawie 9 000 podmiotów. Ocenia się, że ca 2 600 spośród 
nich dotyczyć  będzie  zmian spowodowanych inną przyczyną  niż przeklasyfikowanie 
działalności i te zmiany będą podlegać opłacie. 

Kalisz, dnia 28 stycznia 2008 r.
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