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Prezydent m iasta stolecznego Warszawy
UD-VI-WDG-AMI-64

Warszawa dnia 25 maja
Zaświadczenie
o wpisie do ewidencji działalnościgospodarczej
(zmiana)
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I i 3, art. 7d ust. 1 ustawy z dtia 19 listopada 1999r.- Prawo
U. Nr 101, poz.1I78 z późn.zm.) w nvirykll z art. 66 pkt 3
działalnoŚci gospodarczej
ustawy z dria 2 lipca 2004 r. Prząisy wprowadzające ustawę o swobodzie działalności
gospodarczej (Dz. U. Nr I73, poz. 1808 z późr.. zn.) zaświadcza się, że prowadzona przez
Prezydenta m.st. Warszawy ewidencja działalnościgospodarczćj zawierapod numerem 501900
następujący wpis:
Na podstawie art. 7b ust.

pz

1, oznaczenie przedsiębiorcy
Czeslawa Orlowska
Nazwa: Raytan Tour Biuro Podróży Czesława Orłowska
PESEL: 61,070714561
NIP: 525-195-84-76
ZamieszkaĘ : 03-9 46 Warszawa, Ul. Brazylij ska 22 A m. 8
2. Miejsce wykonywania dzialainości gospodarczej
Adres zakładu głównego :
00-074 Warszawa,

Ul. Trębacka 4

określenieprzedmiotu działalnościgospodarczej
79.l2.Z -DziaŁalnośÓ organtzatorów turystyki,49.39.Z -Pozostały transport lądowy pasazerski,
gdzie ndziej niesklasyfikowany' 79.ILB -DziaŁalność pośredników turystycznych,49.41'.Z Transpoń drogowy towarów, 79.II.A-Dziil'alnośó agentów turystycznych,5l.1'0.Z - Transport
3.

lotniczy pasażerski, 79.90.A -DziaŁalnośó pilotów wycieczek i przewodników turystycznych,
56.2l.Z - Przygotowywanie i dostarczanie Ąnwności dla odbiorców zewnętrznych (katering),
79.90.C - Pozostała dziaŁalność usfugowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej
niesklasyfikowana' 55.10.Z - Hotele i podobne obiekty zalcwaterowaria,93.Il.Z -Działalnośó
obiektów sportowych,55.30.Z - Pola kempingowe (wŁączając pola dla pojazdów
kempingowych) i pola namiotowe, 56.t0.A - Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne,
55.9O.Z - Pozostałe zalcwaterowanie, 56.30.Z -Przygotowywanie i podawanie napojów, 56.10.B
- Ruchome placówki gastronomi czne, 46.90.Z - SprzedaŻ hurtowa niewyspecj a|izowana,
47 .I9.Z - Pozostała sprzeduŻ detalicmaprowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach,
66.22.Z -DziaŁalnośó agentów i brokerów ubezpieczeniowych, 77.II.Z - Wynajem i dzięrŻawa
samochodów osobowych i furgonetęk,77 .l2.Z - Wynajem i dzierŻawa pozostaĘch pojazdów
samochodowych, zwyłączetiem motocykli ,82.30.Z - DziaŁalnośó rwiryarta z orgarizacją
targów, wystaw i kongresów, 85.59.B - Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie in|.dziej
niesklasyfikowane
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