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GŁOWI'{Y URZĄD STATYSTYCZNY, Al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa

Podstawa plawna: ie Rady Ministrów z dniaŻ7 lipca 1999 r. (Dz. U. Nr 69, poz. 7 63, z pózn. zm.

KRAJOWY REJESTR URZĘDOWY PODMIOTOW GOSPODARKI NARODOWEJ

URZĄD STATYSTYCZNry W WARSZAWIE
02-134 WARSZAWA, UL, 1 SIERPNIA 21

data: '1,8-12-2008

i slcclzibie w: województwo MAZOWIECKIE
powiat M. SIEDLCE, gmina/dzielnica/delegatuLa SIEDLCE
adres: SIEDLCE, UL. PARTYZANTOW 14

08-110 SIEDLCE
otl,zx,1llała llumer identyfi kacyjny RE GON :

711556879

Do powyższego numertt przypisane sąmiędzy innyrni następujące informacje:

Sz,czegolna forma prawna: 16 SPOŁKI AKCYJNE
$/ła,snośó: 111 WŁASNoŚc sKłnsu PAŃSTWA

Rod zaj przewazaj ącej działalności :

l,.y ['olsltief Ktas.ufilucji Dzialctlności PKD 2007) 4939ZPOZOSTAŁY TRĄNSPORT LĄDOWY PASAZERSKI. GDZIE
INDZIEJ NiESKLASYFIKOWANY

l.tg I'olskiej Kl.asyfikacji Dziułalności (PKD 2001) 6021B TŁĄNSPORT PASAZERSKI MIĘDZYMIASTOWY
Llczba jednostek lokalnych: 1

Zaśrviadczellia o numerach identyfikacyjnych REGONT nadanych jednostkom lokalnyn drukowane są
odrębnie.

U rvagi:

l ) il przypadku niczgodnośoi por,vyższyoh danych ze stanem faktycznytn należy zgłosić korekty lv miejscu otrzymania zaświadczenia
niczrvłoczllic po ich strvierdzerriu;

2) lł,kontaktach urzędowych i zlviązanyolr z obrotem gospodarczym należy posługiwać się zaświadczeniem oraz podawać nurner identyfikacyjny
RI,GON (9-cl,fiowy, a rv razie potrzeby l4-cytiorvy) rv pieczęciach tirnlowych i drukachurzędorvych (art.43ust.3ustawyzdniaŻ9
czerwca l995 r, o statystyce publicznej (Dz. [-I, Nr 88, poz. 439, z późn. zm)),,

') ffi]Tił#:1i.,ł,;|j,l""n 
*pisem do rejestru należy zg}aszaów ciągu 14 dni od if zais$rieną#{óHil'śllłffiaświadczenia (art, 42

,1) istnie.je rnożIiwośc lvydrukowania informacii o ."vszystkich rodzajach wykonyr.varrej

Unąd Statystyczny w_Warszawie
pieczęćus' oddzialw siedlcach

. ul, Pułaskiego 19121

tet. 0-25 63ż,7 6,45
przez Dyr ektora Urzędu Sta§stycznego)

(podpis


