
.Cf,(lWfW URZAp STATYSTYCZ\"Y, At. NiepodlegloSci 208' 00-925 Warszawa

@ T6RAJOWY RE IESTR IIRZEpOWY PODMIOTfW COSpODARKI NARODOWEI

URZAD STATYI;TYCZNY W KATOWICACH
40-158 KATOW,CE, lrl-. owocowA 3

' 
te1. : (0-3 2) 7 7 g 1200, fak s : (0-3 2) 7 7 g 13 00, e-mail: SekretariatUSKce@stat' gov'pl

data:06-01-2009

r,'vptlnela $,rlsIY. 2009

o numerze idenQrlikacYinYm REGON

Zalwiadcza siE, zl na podstawiezlolonego wniosku osoba prawna
o nazwie: Gi\{INl. CZERWIONKA-LESZCZYNY

i siedzibie w: woiew6dztwo SLA'SKIE
po,viat RYBNICKI, gmina/dzielnica/delegaturaCZERWIONKA-LESZCZYNry - MIASTO

ad'es: CZERWIONKA-LESZCZYNY, UL' PARKOWA 9
44 -23 O CZERWIONKA-LE SZCZYNry

otrzyma\a numer identyfikacyjny REGON:

276258530

Do powyzszego r.umeru przypisane s4migdzy innymi nastgpuj4ce informacje:

zaswranczENm

(podpis

i{i' rei. . ".%rcM. ".. "... r1....
lr\i i iCri:;i ..ffi.f.fr. 

[ 
;

Szczeg6lna formtt prawna:
Wlasno56:

, Rodzaj przew a2a.t4cej dziaialnoSci:
wg Polskiej Klasyfikacji Dzialalnoici (PKD 2007)

wg Polskiej KlasyfiAacii DzialalnoSci (PKD 2004)

03 wsPolNory SAMORZApOVTE
u3 Wr-ASNOSC SeUOnZApOWe

84I IZ KIEROWANIE PODSTAWOWYMI RODZAJAMI
DZIA|,ALNOSCi PI,BLICZNET

75 I IZ KIEROWANIE PODSTAWOWYMI RODZAJAMI
DZIALALNOSCT PTTELTCZNET

Liczba jednostek lokalnYch: I

Za{wiadczenia o numerach identyfikacyjnych REGON nadanych jednostkom lokalnym drukowane s4

odrEbnie.

us t . 2 i 4ww.us tawY) ;
4) istnieje mofli*'oSc rrydrukowania informacji o wszvstkich rod'ajach nykonywan"rl3l$gp".

Urvagi:
l) 'v przypadku niezgcdnosci powyzszych danych ze stanem faktycmym naleZy zglosic korekty w miejscu otrzymania zaiwiadczenia

niezwlocznie po ic r stwierdzeniu;
' 
2) w kontaktach urzgdowych i nr|irrylI'rych z obrotem gospodarcrym nate2y poshrgiwai sig zaswiadczeniem oraz podawa6 numer idenrydkacyjny

REGON (9-cyftouy, a *.azie potrzeby f+-"yftgrW) w pieczgciaitr-firmowych i drukachurzpdowych (arr43usl3ustawyzdria29

czenvca 1995 r. o stat)'styce publicznej (Dz U. Nr 88, poz 439, zpob. nrr'))',

3 ) zrniany w cechach cblgq,ch wpisem do rejestru naleiry z$aszat w iiqgu t+ dni od ich zaistnienia w miejscu otrrymania zaiwiadczffiia (^rt' 42

ttR?,40 S'tAi' rs'ii uzfi y \ry $.{l'uvtrluAcl{
ODDZIAT, W RYBNIKU

44-2AO Rybnik,  ul .  Chrobrego 6

tel.032 422-19'21 fax 032 422-36-62

pieczqi US
przez


