GLÓWNY URZAD STATYSTYCZNY,
Podstawa prawna: rozporzad-ienfeRady
KRAJOWY

REJESTR

URZAD STATYSTYCZNY
50-950 WROCLA
tel.: (0-71)37]6300,

Al. Niepodleglosci 208, 00-925 Warszawa

Ministrów z dnia 27 lipca 1999r. (Dz. U. Nr 69, poz. 763)

URZEDOWY

PODMIOTÓW

GOSPODARKI

NARODOWEJ

WE WROCLAWIU

data:

06-01-::'0():,

W, UL. OLA WSKA 31
faks: (0-71)37]6360

ZASWIADCZENIE
o numerze identyfikacyjnym REGON
Zaswiadcza sie, ze na podstawie zlozonego wniosku, osoba prawna
o nazwie: BIURO TURYSTYCZNO-USLUGOWE
"JUVENTUR
WALBRZYCH"
OGRANICZONA

Z

SPÓLKA

ODPOWIEDZIALNOSCIA

i

siedzibie w: województwo DOLNOSLASKIE
powiat W ALBRZYSKI, gmina/dzielnica
WALBRZYCH
adres:

WALBRZYCH,
UL. JULIUSZA
58-300 W ALBRZYCH

SLOWACKIEGO

3

otrzymala numer identyfikacyjny REGON:

890042160
Do powyzszego numeru przypisane sa m.in. nastepujace informacje:
Szczególna forma prawna:
Wlasnosc:

17 SPÓLKI

Z OGRANICZON;.\

214 WLASNOSC

ODPOWIEDZIALNOSCI.A,

KRAJOWYCH

OSÓB FIZYCZNYCH

Rodzaj przewazajacej dzialalnosci:
wg Polskiej KlaJyfikacji

Dzialalnosci

(PKD)

6330A

DZIALALNOSC

ORGANIZATORÓW

TURYSTYKI

Liczba jednostek lokalnych:
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