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URZĄp STATYSTYCZNry w KAToWICACH
40-158 KATOWICE, UL. OWOCOWA 3
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Rodzaj przeważĄącej dziataLności:
wg Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD 2007)
wg Polskiej Klagfikacji Dziatalności (PKD 2004)
Liczba iędnostek lokalnvch: 1

Podstawa prawna: rcąorządzenie Rady Ministrów z dnia27 lipca 1999 r. (Dz. U' Nr 69, poz.763, zpoźn. zm.

KRAJoWY REJBSTR URZĘDoWY PoDMIoTow GoSPoDARJ<I NARoDowEJW

ZAŚWI ADCZENIE

o numerze identyfikacyjnym REGON

Zaświadcza się, ze na podstawie zŁozonego wniosku jednostka organizaryjna niemająca
osobowości prawnej
o nazwie: PRzEDsIĘBIoRsTwo wIELoBRANZowE SPIż G.WAWRZAK C.WAWRZAK SPÓŁKA JAWNA
i siedzibie w: wojewódznvo Śt-Ąsrug

powiat M. CZĘSTOCHOWA, gffina/ dziehllca/delegatrrra cZĘSToCHowA
adres: CZĘSTOCHOWA, UL. RYDZA-SMIGŁEGO 32A

42-229 CZĘSToCHowA
otrzymaŁa numer identyfikacyj ny REGoN:

1s01s9098
Do powyzszego numeru przypisane sąmiędzy inn).ml następujące informacje:

Szczego|taforma prawna: l8 SPoŁKI JAWNE
Własność: 214 wŁASNoŚC KRAJowYCH oSÓB FIZYCZNYCH

4617Z 1PRaEDAZ HURToWA oDPADoW I ZŁoMU
5157Z IPRŁEDAZ HURToWA oDPADoW I ZŁoMU

Zaświadczenia o numerach identyfikacyjnych REGON nadanych jednostkom lokalqm drukowane są
odrębnie.

uwagl:
1) w pr4padku niezgodności powyższych danych ze stanem faktyczrrym naleiry zgłosiÓ korekty w miejscu otrzymatia zaświadczenia

niezlvłoczrrie po ich stwierdzeniu;
2) w kontaktach urzędowych i zwięanych z obrotem gospodarczym nalezy posfugiwać się zaświadczeniem oraz podawaó numer identyfikacfny

REGON (9-cyfrowy' aw razie potrzeby l4.cyfrowy) w pieczęciach firmowych i drukachurzędowych (art.43ust.3ustawyzdnia29

czenvca 1995 r. o statystyce publicmej (Dz. U. Nr 88' poz' 439,zpoźn. zm.));
3) zmiany w cechach objętych wpisem do Ęestru naleŹy zgJaszać w ciasu 14 ani oołn3a1pĘp1ąy

ust. 2 i4 ww. ustawyj; ",:I . 
,.ą

4aświadczena (art. 42
rycrneg0

4) istnieje możliwośó wydrukowania informacji o wszystkich rodzajach
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