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0

Dane podstawowe
Imi~
Nazwisko
Numer NIP
Numer REGON

PIOTR

Firma przedsi~biorcy

PIOTR PIETRZAK

PIETRZAK
5482426408
240386462

ELBRUS CARGO

Dane kontaktowe
MINISTERSTWO

Adres poczty elektronicznej
Adres strony internetowej

GOSPODARKI

Dane adresowe
Adres g.ownego miejsca wykonywania
dzia.alnosci
Adresy dodatkowych miejsc
wykonywania dzia.alnosci
Adres do dor~czen
Przedsi~biorca posiada obywatelstwa
panstw

ul. Cisowa 18, 43-438

Brenna, powiat cieszynski,

woj. SL\SKIE

ul. Cisowa 18, 43-438

Brenna, powiat cieszynski,

woj. SL\SKIE

•
I

Polska

Dane dodatkowe
Data rozpocz~cia wykonywania
dzia.alnosci gospodarczej
Data zawieszenia wykonywania
indywidualnej dzia.alnosci

CEIDG

2013-08-26

Data wznowienia wykonywania
indywidualnej dzia.alnosci
Data zaprzestania wykonywania
dzia.alnosci gospodarczej
Data wykreslenia wpisu z rejestru
Przewazajqca dzia.alnosc gospodarcza
(kod PKD)
Wykonywana dzia.alnosc gospodarcza
(kody PKD)
Ma.zenska wspolnosc majqtkowa
Status indywidualnej dzia.alnosci
gospodarczej

49.41.Z Transport drogowy towarow
49.41.Z, 45.11.Z, 45.19.Z, 45.31.Z, 45.32.Z, 45.40.Z
tak
Aktywny

~potki cywilne, ktorych wspolnikiem jest przedsi~biorca
brakwpis6w

Z~kazy
brakwpis6w

rawczego

~nformacje dotycz ce upadlosci / post
brakwpis6w

Pelnomocnic
brakwpis6w
Do CEIDG moina wpisac tylko pe/nomocnikow
juz ustanowionych
zgodnie z odr~bnymj przeplsam; (np. Kodeks cywi/ny, Kodeks postepowania
admlnlstracyjnego
; Inne)
DriZ w formie przewidzianej tym; przeplsaml. Sarno wskazanle pe/nomocnika w CEIDG nle jest rownoznaczne z lege ustanowienlem. Pe/nomocnictwo wymaga stosownej
!army pisemnej, ktor-t maze okazac s;e pelnomocnik.
Pe/nomocnlctwo
w CEIDG nie ma zastosowanla
w sprawaeh prowadzonych na podstawJe OrdynacjJ podatkowej i
ustawy 0 kontroli skarbowej.
W celu sprawdzenia

aklualnego

slanu

wpisu naldy

odszukat

wpis w syslemie

CEIDG (www.firma.gov.pl)WPISDOCEIDGJESTWOLNYODOPl.AT

Zgodnie z att. 33 uslawy 0 swobo(!zie dzia/a/nosCi gOSpOdarczeJ- OOmniemywa si~1 Ie dane wpisane dO Cfl0G S4 prawdziwe. Jeteli do CEIDG wplsano dane nlezgodnle
z wnioskiem lub bez tego wnJosku, osoba wpJsana do CEIDG nie maze zaslaniac siC wobec osoby tnee/ej,
dz/a/aj4,cej w dobrej wlerze, zarzutem,
ze dane te nie s~
prawdziwe, jdeli po powzit;eiu Informacjl 0 tym wpisie zaniedba/a wysetPlc niezwloczn/e z wnlosklem 0 sprostowanle,
uzupelnienle lub wykreS/enie wplsu.
Niniejszy wydruk jest zgodny z art. 38 ust. 4 ustawy 0 swobadzie dzialalnosci
gospodarczej
z dnia 2 lipea 2004 r. i ma moe zaswladczenia
0 wpisie w Centralnej
Ewidencji i Informaeji 0 Dziaiainosci Gospodarczej RP. Art. 38 ust. 5 ustawy 0 swobodzie dzia/alnosci gospodarczej
- Organy administracji
publicznej nie mog~ domagac
sit: od przedsieblorcOw okazywania, przekazywania
lub za/~czan/a do wniosk6w zaswladczen 0 wpisie w CEIDG.

ELBRUS CARGO

Piotr Pietrzak
43-438 Brenna, ul. Cisowa 18
tel. 0048692460160
NIP PL 548·242-64-08, REGON 240386462
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