
GLÓWNY URZAD STATYSTYCZNY, Al. Niepodleglosci 208, 00-925 Warszawa

Podstawa prawna: rozporzad-ienfeRady Ministrów z dnia 27 lipca 1999r. (Dz. U. Nr 69, poz. 763)

KRAJOWY REJESTR URZEDOWY PODMIOTÓW GOSPODARKI NARODOWEJ

URZAD STATYSTYCZNY WE WROCLAWIU

50-950 WROCLA W, UL. OLA WSKA 31

tel.: (0-71)37]6300, faks: (0-71)37]6360

data: 06-01-::'0():,

ZASWIADCZENIE

o numerze identyfikacyjnym REGON

Zaswiadcza sie, ze na podstawie zlozonego wniosku, osoba prawna
o nazwie: BIURO TURYSTYCZNO-USLUGOWE "JUVENTUR WALBRZYCH" SPÓLKA Z

OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA

i siedzibie w: województwo DOLNOSLASKIE

powiat W ALBRZYSKI, gmina/dzielnica WALBRZYCH

adres: WALBRZYCH, UL. JULIUSZA SLOWACKIEGO 3

58-300 W ALBRZYCH

otrzymala numer identyfikacyjny REGON:

890042160

Do powyzszego numeru przypisane sa m.in. nastepujace informacje:

Szczególna forma prawna:
Wlasnosc:

17 SPÓLKI Z OGRANICZON;.\ ODPOWIEDZIALNOSCI.A,

214 WLASNOSC KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Rodzaj przewazajacej dzialalnosci:
wg Polskiej KlaJyfikacji Dzialalnosci (PKD) 6330A DZIALALNOSC ORGANIZATORÓW TURYSTYKI

Liczba jednostek lokalnych:

Zaswiadczenia o numerach identyfikacyjnych REGON nadanych jednostkom lokalnym drukowane sa
odrebnie.

'!jrzaci ~;t2:tY3tyczny we Wrochm\u:
ODDZiAL W WALBR.LYCHlJ

':8-]00 WflBRZYCH, ul. ri;ickiewicz~ it:
tel. (074) 886~219; (leSS-208;

::i,~S.209, fax (074) 842-27 -81; 8869-2-'11
RESON 00033171?

pieczec US

Uwagi:

1/ II' przypadku niezgodnosci powyzszych danych ze stanem faktycznym nalezy zglosic korekty w miejscu otrzymania zaswI<ldcl.cnl<1
niczwlocznie po ich stwierdzeniu.

2/ II' kontaktach urzedowych i zwiazanych z obrotem gospodarczYlll nalezy poslugiwac sie zaswiadczenielll oraz podawac numer identl'lik;lc\.In\

1([(iON (9-cy1i·o\\'l'. a II' mzic potrzcby 14-cyfrowy) \\' piecl.eciach lirlllolVvch i druk'lch L1w;:dowyeh (art. 43. ust. 3 llsta\\'\ / d,II;1 2')
czer\\'ca 1995 r o statystyce publiczncj - Dz. U. Nr 88. poz. 439 z pÓzn. zm.).

3/ zmiany \V cechach ohletych wpisem do rejestru nalezy zglaszac w ci'lgu 14 dni "d ich l.aiSlll[elln~\Y j1!ir.ili9I)~~'{j'!~~!.lia zaswiadczenia «In 42

liSt. 2 i 4 ww. llSU1\V~'). ~)R::...rsy)~.: '~:iT/._T".:~!.'YCl~t:>;~~(.l
~'~j t: 7~'~·;~,'::,i ~~ ~ > .~_~ ~;'"i t f..•.;- t'l

li,w V.' ,!," I", ;,'!t l .:.f";~:',"d_·r /' ·'c· .n. Cj '.. "c".'
.. ····· .... ··· .. ···(,~-:";~':'i ...

(podpis osoby upowaznionej

przez Dyrektora Urzedu Statystycznego)


