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Na podstawie art.7b i ar!.7d ust'awy z dnia 19 1isŁopada 1999 r. Prawo działalności gospodarcuej (DŻ.u.Nr ]-o]-,poz.]-]-78
- z póŻllejszymi zmianami),w związku z atE'66 usE.2b usEawy z dnla 1"9 grudnia 2oo8r.o zmianie ustawy o swobodzie d'z!ała'

lności.gospodarcze) oraz o zmianie niektórych innychustaw (Dz.u.z2oa9 r',Nr 18, poz.9.t-z pózn'zmianami) z aś w i a dc z a się, że prowadzona pruez Burmistrza Rabki-Zdroju ewidencja działa1no.ścj- gospodarczej

zawiera pod numerem 3492 następujący Wpis:
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oznaczenie przedsiębiorcy:

WORWA MJAREK
Numer pEsEL: 78022304233
Nazwa : IvIAX HURT-DETAL

Numer

wrp, 7352137960

oznaczenie miejsca zamieszkania i adresu przedsiębiorcy, a jeże1i sta1e wykonuje dziaŁa1nośĆpoza miejscem
zamieszkania-wskazanie Łego miejsca i adresu zakładu głównego,oddz.1ub innego miejsca wykonywania działalności
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okreś1enie przed'miotu dzialalności gospod'arczej zgodnie z Polską K]asyfikacją Dzia}alności:
' sprzed'aż hurtowa n!.ewyspecjalizowana żywności,napojów i wyrobów tytoniowych
46.39.z
47.81..z
- sprzedaż d'etaliczna żywności,napojów i wyrobów t'ytoniowych prowadzona na sŁraganach i
rargowiskach
46.L7
.z
- Działa1nÓśĆ agentów zajmujących się sprzedażą żywności.napojów i wyrobów tyŁonioilych
_ Pozostala działatnośćprofesjona1na, naukowa i Łóchniczna, gdzie indziej niesk1asyfikowana
74.90.z
_ Prod'ukcja kakao, czeko1ady i wyrobów cukierniczych
J-0.82.z
_ Magazynowanie i przechowywanie pozosŁałych towaiów
52. ].0.B
52.2L.z
- Dz1a}a1nośĆ usługowa wspomagająca ŁranspoIt. 1ąd'Owy

73 .lt.z
- Dzialalność agencji rek1amowych
82.92
.z
- Działalność zw).ązana z pakowaniem
powinna byó prowadzona zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
W/w
dzia}alność
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lata rozpoczęc1a działa1nościgospod'arczej ; 20 02.
Numer

Łelefonu kontaktoweg", 18

Adres poczŁy e1ektronicznej

08 . 0
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25801-03
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Niniejsze zaświadczenie wskazuje treśćwpisu Wg stanu w dniu 2o1l-.o7.2L
po zmianie zgłaszonej w dniu 20tI.07.2l.
Zmiana ta dotyczYŁa punkt'u 2, który miał następujące brzmienie
2.
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Nie podlega optacie-na podstawie art ?a ust.3 PIawo dział.gosp.
(Dz.u.z 1999 r. Nr ]-o1, poz' LL.l8)
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urząd Skarbowy w Nowym Targu
ZUS Inspektorat Nowy Targ
Urząd slatysE'yczny o/zakopane
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POUCZENIE
WYCIĄG 2 UsEawy z dnj.a 2 1ipca 2oa4 r. o swobodżie dzialalności
gospodarczej(j.t]l_oz 'u.z 2o1'o r'Nr 22o poz.L447)
Art'17'Przeds1ebiorca wykonuje dzialalność gospodarczą na zasadach
uczciwej konkurencji i poszanowania dobrych
obyczajów oraz s}usznych interesóW konsumenców.
ArE']-8.Przedsiębiorca jest' obowiązany spełniać okreś1one przepisami prawa
warunki wykonywania działalności
gospodarczej, w szczególności doLyczące ochrony przed zagrożeniem
życia, zdrowia ludzkiego i moralności
publicznej, a także ochrony środowiska'
Art']'9'''eże1i przepisy szczególne nakładają obowiąuek posiad'ania
odpowiednich upramień zawodowych przy wykony_
waniu okreś}onego rodzaju działa1ności gospodarczej, przedsiębiorca jest
obowiązany zapewniĆ, aby czynno_
ści w ramach dzia}alności gospodarczej były wykonywane bezpośrednio przez
osobę 1egitymującą się posiadaniem tych uprawnień zawodowych.
wyciąg z ustawy z dnia 19'11'1999 r. - Prawo dzia}alnÓści gospodarczej (Dz'U.Nr
101, poz..]'L-78 z późł. zmianami)
Art'7d' Przedsiębiorca jest zobow!ązany zglaszać oIganowi ewidencyjnemu
zmiany stanu faktycznego i prawnego
odnoszące się do przedsiębiorcy i wykonywanej przez niego działalności gośpod'arczej,
w zakresie danych
zawartych w zgłoszeniu, o którym mowa w arL.7b usL.2, powstałe po
dniu dokonanj.a Ę)isu do ewid'encji
działalności gospodarczej, w terminie 14 dni od dnia powstania tych Żmian/.a
także informację o zaprzestaniu wykonywania dzialalności gospodarczej'
IJWAGA:Na Eerenie Gminy Rabka-zdrój obowiązuje UsŁawa z
dnia 28 1ipca 2005 r. o leczniclwie uzdrowiskoĘm,uzdrowiskacŁr i obszarach ochrony uzd'rowiskowej araz o gminach uzdrowiskowych (Dz
'U.Nr !6.1 poz.L399 z póżn.zm. j
oraz Uchwała Nr xxxvlI/254lo9 Rady Miasta Rabka' zdtój z dnia 26 lutego 2OO9
r. w sprawie uchwalenia
sEatutu Uzdrowiska Rabka-zdrój
.

