
REGULAMIN BAZY AKTYWNYCH PRZEDSIĘBIORCÓW Z DĄBROWY GÓRNICZEJ I REGIONU 

 
 
1. W celu promowania lokalnej przedsiębiorczości, kreowania możliwości współpracy mikro, małych, 
średnich oraz dużych firm zlokalizowanych w Dąbrowie Górniczej i regionie, Urząd Miejski tworzy bazę 
aktywnych przedsiębiorców z Dąbrowy Górniczej i regionu zwaną dalej bazą aktywnych 
przedsiębiorców dostępną na stronie www.dabrowa-gornicza.com w zakładce - obsługa inwestora – 
baza przedsiębiorców. 
2. Zgłoszenie i wpis do bazy aktywnych przedsiębiorców oraz umieszczenie go na stronie 
www.dabrowa-gornicza.com jest bezpłatne. 
3. Warunkiem wprowadzenia firmy do bazy aktywnych przedsiębiorców jest dostarczenie do Biura 
Rozwoju Miasta i Obsługi Inwestorów Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej wypełnionego 
formularza  (stanowiącego Załącznik do Regulaminu) w następujący sposób:  
a) pocztą tradycyjną na adres Biura Rozwoju Miasta i Obsługi Inwestorów Urzędu Miejskiego  
w Dąbrowie Górniczej, ul. Graniczna 21,  
b) osobiści w Urzędzie Miejskim w Biurze Obsługi Interesanta – stanowisko nr 13, 
c) pocztą elektroniczną na adres e-mail: plelas@dabrowa-gornicza.pl, pisząc w tytule wiadomości 
„wpis do bazy aktywnych przedsiębiorców”.  
4. Za wprowadzenie i aktualizację danych firmy do bazy aktywnych przedsiębiorców odpowiedzialne 
jest Biuro Rozwoju Miasta i Obsługi Inwestorów. 
5. Weryfikacja bazy aktywnych przedsiębiorców będzie przeprowadzana dwa razy w roku, w miesiącu 
czerwcu i grudniu, która polegać będzie na: 
a) przesłaniu drogą elektroniczną informacji, do każdej firmy znajdującej się w bazie aktywnych 
przedsiębiorców o konieczności dokonania aktualizacji danych o własnej firmie, 
b) sprawdzeniu i porównaniu firmy z Centralną Ewidencją i Informacją o Działalności Gospodarczej oraz 
Krajowym Rejestrem Sądowym. W przypadku wykreślenia firmy z Ewidencji lub Rejestru, zostanie ona 
również wykreślona z bazy aktywnych przedsiębiorców. 
6. Biuro Rozwoju Miasta i Obsługi Inwestorów może odmówić publikacji wpisu, jeżeli stwierdzi 
niezgodność wpisu z tematyką bazy aktywnych przedsiębiorców, lub jeżeli ogłoszenie jest sprzeczne  
z polskim prawem, dobrymi obyczajami, zasadami współżycia społecznego lub narusza prawa osób 
trzecich.  
7. Wpis do bazy aktywnych przedsiębiorców może być edytowany lub usuwany wyłącznie przez Biuro 
Rozwoju Miasta i Obsługi Inwestorów.  
8. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowania odpowiednie przepisy 
Kodeksu Cywilnego. 
 
 


