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Zaświadczenie o zmianie wpisu
do ewidencji działalności gospodarczej.

Na podstawie art. 7d ust 1 ustawy z dnia 19 listopada 1999 r. Prawo działalnoŚci
gospodarczej (Dz. U. Nr 101, poz. 1178 z poŻn. zmianami) w związku z art..66 ust.2
ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o swobodzie
działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 173 poz. 1808 z poŻ' zm') oraz art.39 ust. 2
ustawy z dnia B marca 1990 r. o samorządzie gminnym 0.t Dz. U. z2001 r. Nr 142
poz' 1591 z póŹ' zm') zaśw.iadcza się, ze prowadrona przez

WOJTA GMINY WOLANOW -
ewidencja działalności gospodarczĄ _ pod numerem -- 1431 -- zawiera następujacy
wpis:

1. Przedsiębiorca:
Krzysztot Kosowski VEGAS, Pesel: 82040405454, NtP: 948-213-00-64, tel.
507-114-080

2. Miejsca zamieszkania i adres przedsiębiorcy:
26-625 Wolanów
Wawrzyszów 33

3. Adres głównego miejsca wykonywania działalnosci.
26-625 Wolanów
Wawrzyszów 33

4. Dodatkowe miejsca wykonywania działalności:

5. okreŚlenie przedmiotu działalności gospod arczej (zgodnie z Polską Klasyfikacją
Działalności):
(2007| 68.31'z Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami
|2007| 68.10.z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek
(2007| 68.20.z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub
dzierżawionymi
(2007| 41.10.z Realizacja projektów budowlanych zw|ązanych ze wznoszeniem
budynków
(20 0 7 ) 41 .20.z Ro boty b ud owla ne związane ze v,Iznoszen iem b u dy n ków
mieszkalnych i niemleszkalnych
(2007| 22.11.z Produkcja opon i dętek z gumy; bieżnikowanie i regenerowanie
opon z gumy
ęa07!' 22.19.z Produkcja pozostałych wyrobów z gumy
(2007) 33.12.2 Naprawa i konserwacja maszyn
(2007) 33.19.z Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia
(2007| 33.2a.z lnstalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia
(2007 | 43.29.z Wykonywan ie pozostaĘc h i nstalacj i budowlanych
(2007) 43.91.2 Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych
(2007) 43.99.z Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej
niesklasyfikowane
(2007) 45.2o.z Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączenlem
motocykli
(2007| 45.31.Z Sprzedaż huńowa części iakcesoriów do pojazdów

i)
f



samochodowych' z wyłączeniem motocykl i

(2007) 45.32.z Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów
samochodowych, z wyłączeniem motocykl i

(2007) 52.10.B Magazynowanie i przechowywanie pozostaĘch towarów
(2007) 77.31.Z Wynajem i dzieźawa maszyn i urządzeń rolniczych
(2007) 77.32.z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych
(2007) 77.39.z Wynajem i dzieźawa pozostałych maszyn , urządzeń oraz dóbr
materia I nych, gdzie i ndziej n iesklasyfikowa ne

6' Data' rozpo częcia działa l ności g ospod ar czej: 2009-08 _03

Niniejsze zaświadczenie wykazuje treśc wpisu wg stanu w dniu 27.07.2009 roku po

zmianie zgłoszonej w dniu 2009-11-24,
PKD - Zmieniono PKD
z:

{2007| 41.1o.z Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem
budynków
{2007| 41.20.z Roboty budowlane związane zewznoszeniem budynków mieszkalnych
i niemieszkalnych
(2007) 68.10.2 Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

Wynaiem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lube0a7l 68.20.2
dzierżawionymi
ę0a7) 68.3',l.z
na:

Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami

(2007) 22.11.z Produkcja opon i dętek z gumy; bieżnikowanie i regenerowanie opon z
gumy
(2007) 22.19.z Produkcja pozostałych wyrobów z gumy
(2007133.12.2 Naprawa i konserwacja maszyn
(2007| 33.19.z Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia
(2oo7| 33.20.z lnstalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia
(2007) 43.29.z Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych
(2007) 43.91.z Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych
(2007) 43.99.z Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej
niesklasyfikowane
(2007| 45.20.z Konsenłacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem
motocykli
{2007| 45.31.z Sprzedaż huńowa częścl i akcesoriów do pojazdów samochodowych,
z wyłączeniem m otocykl i

(2007) 45.32.2 Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów
samoc hodowych, z wyłączeniem motocykl i

(2007) 52.10'B Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów
(2007|77.31'z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń rolniczych
(2007| 77.32.z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych


