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POTWIERDZENIE ZAREJESTROWAI{IA PODMIOTU
-fAKO PODATNIKA VAT
Na podst.awie art .96 ust..4 ustawy z dnia Ll- marca 2004 r, o podatku od Lowar6w i ustug
(Dz,U. Nr 54, poz. 535) naczelnik
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ZASWI ADCZENIE
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Prezydent Miasta Gdariska
ut. Nowe Ogrody 8/12
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Nr ewidencyjny: 77791

ZASWIADCZENIE
o dokonaniu zmiany wpisu do ewidencji dzialalnoSci gospodarczej

Napodstawieart. Tbust. l wzwiqzkuzart.Td ust. l ustawyzdnialg tistopada 1999r. flrawodziatatno(ci
gospodarczej (D2.U.21999r. Nr101, po2. 1178,22000 r. Nr86, po2.958, Nr114, poz. 1193,zZ}i 1r. Nr49, poz.
509, Nr 67, po2.679, Nr 102, po2.1115, Nr 147, po2.1643,22002r. Nr 1, poz. 2,22002 r. Nr 115i poz. 995, Nr 130,
po2.1112,22003 r. Nr86, po2.789, Nr128, po2.1176, Nr217, po2.2125,22004 r. Nr54, poz.5l5, Nr91, poz.870,
Nr173, po2.1808,22006 r. Nr144, po2.1043,22008 r. Nr141, po2.888,22009 r. Nr18, poz.97\

zaSwiadcza siq, 2e ewidencja dziatalno3ci gospodarczej prowadzona przez

Prezydenta Miasta Gdafska
pod nr ewidencyjnym 77791 zawiera nastgpuj4cy wpis:

1.

Oznaczenieprzedsigbiorcy:
Nazwisko

i imig pzedsigbiorcy:

DZIEDZIC WOJCIECH

PESEL:
Nazwa:
Dane do kontaktu:

Z.

66060301356

NIP: 5831832705

,,TRANSED' WOJCIECH DZIEDZIC

nr telefonu:
adres poczty elektronicznej :
Miejsce zamieszkania i adres przedsigbiorcy, adres zakladu gl6wnego oraz oddzialy lub
wykonywania dzialalno6ci :
Adres

zamieszkania:

state miejsca

80-396 GDANSK. KOLOBRZESKA 42Dt96

Adres zaktadu gt6wnego:
Adres

3.

dziatatnoSci:

Okreilenie przedmiotu dzialalno6ci:

49412
52294
5229t8
5229C

4.

2.

81-334 cDYNlA. POLSKA 39

Datar

- Transport drogowy towar6w

- Dziatalnoii morskich agencji transportowych
- Dziatatnoii (r6dtildowych agencji transportowych
- DziatatnoSi pozostatych agencji transportowych

rozpoczgcia dzia{alno6ci gospodarczej: 1998-05-04

Miejsce zamieszkania i adres przedsigbiorcy, adres zakladu gl6wnego oraz inne adresy

wykonywania dzialalnofci:

zamieszkania:
Adres zaktadu gt6wnego:
Adres

i

rltriejsca

80-394 GDANSK, KOLOBRZESKA 4ZD/96

80-394 GDANSK, KOLOBRZESKA SgA/34

Adres dziatalnoici:
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