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KRAJoWY RBJESTR URZĘDoWY PoDMIoTow GoSPoDARKI NARoDowEJ

URZĄD STATYSTYCZNY WE WRoCŁAWIU
50-950 wRoCŁAW, UL. oŁAwSKA 3l
tel.: (0-71) 3716300, faks: (0-71) 3716360, e-mail: SekretariatUSWRO@stat.gov.pl

data:20-0L2009

ZAŚWI.ADCZENIE

o ńumerze identyfikacyjnym REGON

Zaświadcza się, ze na podstawie ztoŻonego wniosku jednostka organizacyjna niemająca osobowości
prawnej
o nazwie: ''TRIADA-DoM wACHowIAK ŚLIwtAK SPÓŁKA JAWNA''
i siedzibie w: województwo DoLNoŚLĄSKIE

powiat TRZEBNICKI, gmina/ dzielnicaldelegatura TRZEBNICA - MIASTO
adres: TRZEBNICA, UL. OBORNICKA 19

55-1OO TRZEBNICA
otrzymał,a numer identyfi kacyj ny REGoN :

93198347 6
Do powyższego numeru przypisane są międry innymi następuj ące informacj e:

Szczególna forma prawna: l8 SPOŁKI JAWNE

Własnośó: 214 WŁASNosc KRAJoWYCH oSoB FIZYCZNYCH

Ro d zaj pr zew aŻaj ącej dz i ałal no śc i :
wg Polskiej Ktasyfikacji Działalności (PKD 2007) 4|1oZREN-IZACJA PROJEKTOW BUDOWLANYCH zwIĄZANyCHZE

WZNOSZENIEM BUDYNKOW
wg Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD 2004) 701Z ZAGOSPODAROWANIE I SPRZEDAZ NIERUCHOMOŚCI NA

WŁASNY RACHuNEK
Liczba jednostek lokalnych: I

Zaświadczenia o numerach identyfikacyjnych REGoN nadanych jednostkom lokalnym drukowane są
odrębnie.

uwagl:
l) lv przypadku niezgodności portyiszych danych ze stanem faktycznym nalezy zgłosió korekty rv miejscu otrzymania zaśrviadczenia niezrvlocznie

po ich sfwierdzeniu; -ł
2) w kontaktach urzędollych i zwią7anych z obrotem gospodarczym nalery poslugiwać się zaśrviadczeniem oraz podawaó numer identyfikacyjny

REGON (9.cyfrolvy, a w razie potrzeby l4.cyfrowy) w pieczęciach firmo*ych i drukach uzędowych (art' 43 ust. 3 ustarvy z dnia29 czenvca
l995 r' o statystyce publicznej (Dz. U. Nr 88, poz. 439, z póżn, zm.));

3) zmiany w cechach objęrych wpisem do rejestru na|eży zg|aszać rv ciągu 14 dni od ich zaistnienia lv otrzvmania zaświadęzenia hrt, 42
ust .2 i4ww.ustawy);

4) istnieje mofliwość lvydrukolvania informacji o wszystkich rodzajach wykonyrvanej dzi

URZĄD sTATYSTYCŻ^JY

" t. oł,*H3 3T5E'tJtWlts..o*'
tel. 0.71.3719100. a.r 07r 3715360

Pl €óEsEa|dQlrtowł 986' REGON  
000331719

E||1tf| ś^t.......,,.,...
(podpis osoby u ionej

przez Dyreklora Ur StaĘstycmego)


