
:a1
Zyrardów,2008-07-22

Zaświadczenie o zmianie wpisu
do ewidencji działalności gospodarczej.

StosowŃe do art.7a ust. 1iart.7bust. 1w związkuzart.7d,ust. 1ustawy zdnia19 listopada 1999r.-
Prawo działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 101, paz, 1178, ze zm.), zaŚwiadcza się, zJprowadzona
Przez PrezYdenia Miasta Żytardowa ewiderrcja działalności gospodarczei pod numerem
ewidencyjnym 10174, zawiera wpis :

PESEL: 83'170g08426
NIP: 838-171-09-ż5

1. Przedsiębiorca:
a) Imię i nazwisko: Magda MRÓZ
b) Nazwa: PHU "MAG-ROAD"

2. Miejsca zamieszkania i adres przedsiębiorcy:
96-300 Żyr ardów, uI. Nietrzeb kI 18/g

3. Siedziba i adres:
a) zakładu $łównęgg;

96-300 Zytardów, Korytów, ul. Szkolna 6
b) oddziału lub innego stałego miejsca wykonywania działatności gospodarczej:
Teren całego kraju

4. Określenie przedmiotu działalności gospodarczej (zgodnie z Polską Klasyfikacją
Działalności):

52.29.C Działalność pozostałych agencji transpońowych, 74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i
techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana. 49.47.Z Transpoń drogowy towarów. 52.21.Z Działalność usługowa
wsPomagająca transport lądowy. 52-24.C Pueładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych. 52.10.8
Magazynowanie i przechowywanie pozostaĘch towarów. 77.72.2 Wynajem i dzieźńa pozostałyc-h pojazd1w
samochodowych, z wylączeniem motocykli. 77.39.Z Wynajem i dzieńawa pozostałych masryn, wządzen Óraz d6br
materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane. 45,1'},.Z Spnedaż huńowa i detaliczna samochodów osobowych i
furgonetek. 45.19.Z Sprzedaż huńowa i detaliczna pozostałych pojazd,ów samochodowych, z wylączeniem motocykli.
45-31".Z Sprzedaż huńowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wylączeniem motocykli, 45.32.Z SpnLdaz
detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem-motocykli. 46,90.Ż Sprzed,aż ńrrrto*"
niewyspecjalizowana. 47.19.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach. 28.23.Z
Produkcja maszyn i sprzęfu biurowego, z wyłączeniem komputerów i urządzeń peryferyjnych. 26.20,Ż Produkcja
komPuterów i urządzeń peryferyjnych. 62.09.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i
komPuterowych. 62.01,.Z Działalność związana z oprogramowaniem, 95.11.2 Naprawa i konserwacja komputerów i
urządzeń peryferyinych

5, Data r ozp oczęcia działalności gospo darczej : 200łt-10-10

Niniejsze zaŚwiadczenie wykazuje treść wpisu wg stanu w dniu 2008-07-07, po zmianie zgłoszonejw dniu 2008_07-21, zmiana
ta dotyczyła pkt: 1a,4
Zgodnie z art.7a ust. 3 Prawa działalności gospodarczej pobrano u§tawov/ą opłatę w wysokości 50 zł.
Nr kwifu: 2008/i3888.
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