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Główny Urząd Statystyczny - Rejestr REGON - wyszukiwarka podmiotów gospodarki narodowej

GŁÓWNY  URZĄD  STATYSTYCZNY
Dane  z  wpisu  w  rejestrze  REGON  stan  danych  na  dzień:  2013-02-06
Informacja  prawna
Zgodnie  z  art.  43  ust.  2  ustawy  z  dnia  29  czerwca  1995  r.  o  statystyce  publicznej  (Dz.  U.  Nr  88,  poz.  439,  z  późn.  zm.)  od
dnia   1   lipca   2011   r.   udostępnienie   danych   na   stronie   Głównego   Urzędu   Statystycznego   jest   równoznaczne   z
potwierdzeniem  dokonania  wpisu  tych  informacji  w  rejestrze  REGON.
Numery  identyfikacyjne,  nazwa  podmiotu,  osoba  prowadząca  działalność  gosp.:
Numer  identyfikacyjny  REGON

021436793

Numer  NIP

8992227980

Nazwa

WAGABUNDO  TRAVEL  PAWEŁ  WOJTYSZYN

Nazwisko

WOJTYSZYN

Imię  /  imiona

PAWEŁ  PRZEMYSŁAW

Adres  siedziby:
Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Powiat

M.  WROCŁAW

Gmina/Dzielnica  lub  Delegatura

WROCŁAW-FABRYCZNA

Ulica,  miejscowość

UL.  KARPACKA  23A  lok.5  ,  WROCŁAW

Poczta

54-617  WROCŁAW

Pozostałe  (udostępnione)  dane:
Kod  i  nazwa  podstawowej  formy  prawnej

9  -  OSOBA  FIZYCZNA  PROWADZĄCA  DZIAŁALNOŚĆ  GOSPODARCZĄ

Kod  i  nazwa  szczególnej  formy  prawnej

99  -  BEZ  SZCZEGÓLNEJ  FORMY  PRAWNEJ

Kod  i  nazwa  formy  własności

214  -  WŁASNOŚĆ  KRAJOWYCH  OSÓB  FIZYCZNYCH

Kod  i  nazwa  przeważającego  rodzaju
działalności  wg  PKD  2007

7912Z  -  DZIAŁALNOŚĆ  ORGANIZATORÓW  TURYSTYKI

Data  wpisu  do  rejestru  /  ewidencji
lub  data  powstania  podmiotu  *

2001-03-20

Data  rozpoczęcia  działalności  **

2001-03-20

Data  wpisu  do  REGON

2011-01-17

Organ  rejestrowy  /  ewidencyjny

MINISTER  GOSPODARKI

Nazwa  rejestru  /  ewidencji

CENTRALNA  EWIDENCJA  I  INFORMACJA  O  DZIAŁALNOŚCI
GOSPODARCZEJ

*   Dla   podmiotów   wpisanych   do   rejestru   REGON   w   I   etapie   jego   wdrażania   (1975-1976   r.)   za   datę   powstania   podmiotu
przyjmowano  datę  wpisu  do  rejestru  REGON.
**   Dla   podmiotów   wpisanych   do   rejestru   REGON   przed   2000   r.   data   rozpoczęcia   działalności   jest   tożsama   z   datą
powstania  podmiotu.
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