
Do CEIDG mo na wpisa tylko pe ustanowionych zgodnie z odr bnymi przepisami (np. Kodeks cywilny, Kodeks post powania administracyjnego i inne) 
oraz w formie przewidzianej tymi przepisami. Samo wskazanie pe nomocnictwo wymaga stosownej 

mo e okaza si pe nomocnik. Pe nomocnictwo w CEIDG nie ma zastosowania w sprawach prowadzonych na podstawie Ordynacji podatkowej i 
ustawy o kontroli skarbowej.  
 
W celu sprawdzenia aktualnego stanu wpisu nale y odszuka wpis w systemie CEIDG (www.firma.gov.pl)  
 
Zgodnie z art. 33 ustawy o swobodzie dzia alno ci gospodarczej - Domniemywa si , e dane wpisane do CEIDG s prawdziwe. Je eli do CEIDG wpisano dane niezgodnie 
z wnioskiem lub bez tego wniosku, osoba wpisana do CEIDG nie mo e zas ania si wobec osoby trzeciej, dzia aj cej w dobrej wierze, zarzutem, e dane te nie s
prawdziwe, je eli po powzi ciu informacji o tym wpisie zaniedba a wyst pi niezw ocznie z wnioskiem o sprostowanie, uzupe nienie lub wykre lenie wpisu.  
 
Art. 38 ust. 5 ustawy o swobodzie dzia alno ci gospodarczej - Organy administracji publicznej nie mog domaga si od przedsi
za wiadcze o wpisie w CEIDG.  

Centralna Ewidencja i Informacja o Dzia alno ci Gospodarczej  
Rzeczypospolitej Polskiej [www.firma.gov.pl]  

Dane podstawowe  

Imi PATRYK 
Nazwisko SACHAREWICZ 
Numer NIP 5242580096 
Numer REGON 140759593 

Firma przedsi biorcy SACHBUD Patryk Sacharewicz 

jest przedsi biorca - 

Dane kontaktowe  

Adres poczty elektronicznej - 
Adres strony internetowej - 

Dane adresowe  

Adres g
dzia alno ci 

Nowy wiat 3 lok. 58, 15-453 Bia ystok, powiat Bia ystok, 
woj. PODLASKIE 

Adresy dodatkowych miejsc 
wykonywania dzia alno ci - 

Adres do dor cze ul. Bajeczna 54, 15-578 Bia ystok, powiat Bia ystok, woj. 
podlaskie 

Przedsi biorca posiada obywatelstwa 
pa stw Polska 

Dane dodatkowe  

Data rozpocz cia wykonywania 
dzia alno ci gospodarczej 2006-11-20 

Data zawieszenia wykonywania 
dzia alno ci gospodarczej - 

Przewidywany okres zawieszenia do 
dnia - 

Data wznowienia wykonywania 
dzia alno ci gospodarczej - 

Data zaprzestania wykonywania 
dzia alno ci gospodarczej - 

Data wykre lenia wpisu z rejestru - 
Przewa aj ca dzia alno gospodarcza 
(kod PKD) 

41.20.Z Roboty budowlane zwi zane ze wznoszeniem 

Wykonywana dzia alno gospodarcza 
(kody PKD) 

41.20.Z, 43.11.Z, 43.12.Z, 43.21.Z, 43.29.Z, 43.31.Z, 
43.32.Z, 43.34.Z, 45.11.Z, 45.19.Z, 45.20.Z, 46.73.Z, 
52.21.Z, 64.19.Z, 64.92.Z, 64.99.Z, 66.29.Z 

Ma e maj tkowa - 
Zakaz prowadzenia dzia alno ci 
gospodarczej - 

Status wpisu Aktywny 

Pe nomocnicy przedsi biorcy  

Pe nomocnik przedsi biorcy - 
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