
GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY' Al. Niepodległości 208,00-925 Warszawa

Podstawa prawna: Ministrów z dnia 27 lioca 1999r. Dz' |,). Nr 69, ooz.763

KRAJoWY REJESTR URZĘDoWY PoDMIoTow GoSPoDARKI NARoDowEJ

URZĄD STATYSTYCZNY W PoZNANIU
60-959 PoZNAŃ, UL. JANA HENRYKA DĄBRoWSKIEGO 79
tel.: (0-ó1) 82Ż4911, faks: (0-61) 84'/0240

ZAŚWI ADCZENIE

o numerze identyfikacyjnym REGON

Zaśwtadcza się, ze rra podstawte złoŻonego wniosku, osoba prawna
o nazwie: INSBUD SPoŁKA Z oGRANlCZoNĄ oDPowIEDZIALNoŚCIĄ,woLSZTYN
i siedzibie w: województwo WIELKOPOLSKIE
powiat WOLSZTYŃSKI, gmina/dzięlnica WOLSZTYN - MIASTO
adres: WOLSZTYN, UL. PRZEMYSŁOWA 7

64-200 WOLSZT\'N
otrzymała numer identyfikacyjny REGON :

411532150

Do powyższego nlrmeru przypisane sąm.in. następujące informacje:

SzczegóIna forma pfawna: 17 SPOŁKI Z oGRANlCZoNĄoDPowIEDZlALNoŚCIĄ
Własność: 215 WŁASNOŚC PRYWATNA KRAJOWA PoZOSTAŁA

data: 09-09-2003

5154Z SPRZED^Ż HURToWA ARTYKUŁOW
METALoWYCH oRAZ SPRZĘTU l DODATKOWEGO
WYPOSAZENIA HYDRAULICZNEGO I CRZEJNEGO

5l54 SPRZEDAZ HURTOWA ARTYKUŁOW
METALoWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO
WYPOSAZENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO

Liczba jednostek lokalnych: I

Zaświadczetlia o nunerach idenfyfikacyjnych REGoN nadanych jednostkom lokalnym drukowa'ne są
odrębrrie.

Uwagi:
1/ w przypadku rriezgodności powyższych danych ze stanenr t'aktycznym naleŻy zglosiÓ korekty w nrie.jscu otrzyrnania zaświadczenia

niezwłoczllię po iclr stwierdzeniu,
2/ w kontaktach urzędowych i związanych z obrotenr gospodarczyln należy posłtrgiwaÓ się zaśr'viadczeniem oraz podawaÓ nurner identyfikacyjny

REcoN (9_cyfror'ly' a rv razie potrzeby l4-cyfrowy) r'v pieczęciach firmorvych i drukach urzędowych (art.43, ust' 3 Ustawy zdniaZ9
czerwca 1995 r. o statystyce publicznej - Dz. U. Nr 88' poz.439 zpóżl'l. nn.)'

3l nniany w ceclraclr objętych wpisenr do rejestI'u należy zgłaszaÓ w ciągu 14 dni od ich zaishlienia w nriejscu otrzynrą1Ę zaświadczenia (ań. 42,
,,-! a i A tltll l'crorr^'\ - nYRFKTnR t]RŻEoLJ $r^TYSTY(]7NE0O

Rodzaj plzęwaŻąącej działalności :
vg Polskiej Kla1lfikacji Działalności (PKD)

w g Europe.j s kiej KlasyJikacj i Dziąląl n oś c i (EKD)
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DYRTKIOB

przez Dyrektora Urzędu Statystycznego)


