ĘffiF
ffiffis{l

Centralna Ewidencja i Informacja o DziałaInościGospodarczej
Rzeczypospolitej Polskiej Iwww.firma.9ov.pl]
Dane podstawowe
Imię
Jacek

frffi
:lF*+f,ffi5erE

Gdowski
8391109164
221746aa9

Nazwisko
Numer NIP
Numer REGON
Firma przedsiębiorcy

MODUS LOGISTICS Jacek Gdowski

Dane kontaktowe
Adres poczty elektronicznej
Adres strony internetowej

M lN

celnik3@vp.pl
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Dane adresowe
Adres gównego miejsca wykonywania
działalności
Adresy dodatkowych miejsc

u!.

WiśniowaL4,76-251 Kobylnica, powiat słupski, woj.

POMORSKIE

ul. Poznańska

la, 76-200 Słupsk, Polska, powiat SłupsĘ

wykonywania działalno ści

woj. POMORSKIE

Adres do doręczeń

POMORSKIE

ul. Poznańska la,76-200 SłupsĘ powiat SłupsĘ woj.

Przedsi ębiorca posiada obywatelstwa
pa ństw

Polska

c§ln§

Dane dodatkowe
Data rozpoczęcia wykonywania
działalnościgospodarczej
Data zawieszenia wykonywania
indywidualnej działalności
Przewidywany okres zawieszenia do

ffi
J.w

2012_10_o1

dnia
Data wznowienia wykonywania

indywidualnej działalności
Data zaprzestania wykonywania
działalnościgospodarczej
Data wykreślenia wpisu z rejestru
Przeważająca działalnośćgospodarcza
(kod PKD)

Wykonywana działalność9ospodarcza
(kody PKD)

MaŁeńska wspólność majątkowa
Status indywidualnej działalności
gospodarczej

[2J2Jz-C,DziałalnośćpozostaĘch agencji transpońowych

47,9l.z, 49.4l.z, 49.42.z, 5o.2o.z,
5L.2L.z, 5 2. 1o.B, 52.2t'z, 52.22.A, 52.23.z, 52.24.c I
s2.29.N 73.2o.z
tak
52-29-c| 47.65.z,

Aktywny

Spółki cywilne, których wspólnikiem jest przedsiębiorca
brak wpisów

Zakazy
brak wpisów

Informacje dotyczące upadłości/ postępowania naprawczego
brak wpisów
Pełnomocnicy przedsi ębiorcy
brak wpisów
Do CEIDG można wpisać tylko pelnomocników już ustanowionych zgodnie z odrębnymi przepisami (np, Kodeks cywilny, Kodeks postęowania administracyjnego i ihhe)
oraz w formie pżewidzianej tymi przepisami, samo wskazanie pełnomocnika W CEIDG nie jest ńwnoznaąne z jego ustanowieniem. Pełnomochictwo vłymaga stosownej
formy pisemnej, którą może okazać się pełnomocnik, Pełnomocnictwo W .EIDG nie ma żastosowania w sprawach prowadzonych ha podstawie ordyhacji podatkowej i
ustawy o kontroli skarbowej,
W celu sprawdzenia

z

aktualnego stanu wpisu

naleł odszukać

Wpis w systemie .EIDG (www,firńa.qov,pl)

WPIS DO CEIDG ]EsT WjLNY oD )PŁAT

dzialalności gospodarQej - Domniemywa się, że dane Wpisane do CEIDG są prawdżiwe. Jeżeli do CEIDG wpisano daoe niezgodnie
z wnioskiem lub bez tego wniosku, osoba wpisana do CEIDG nie hoźe zasłaniać się wobec osoby trzeciej, działającej W dobrej wierze, zarzutem, że dane te nie są
prawdziwe, jeżeli po powzięciu informacji o tym wpisie zaniedbała wystąpić niżwłocznie z Whioskiem o 5prostowanie, uzupełnienie lub WykreŚlenE Wpisu.
Zgodnie

art, 33 ustawy o swobodzie

Niniejs.ywydrukjestzgodnyzart.38ust.4ustawyoswobodziedzialalnościgospodarczejzdnia2lipca2004r.imamoczaŚwiadaeniaowpiśieWCentralnej
Ewidancji i Inforńacji o DziałalnościGospadarczej RP. Art. 38 ust, 5 ustawy o swobodzie działalnoŚci gospodarczej , organy admihistracji publięnej nie mogą domagaĆ
5ię od pżedsiębiorców okazywania, pżekazywania lub zakęania do Wniosków zaświadąeńo wpisie w CE!DG,
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