
Ewidencja działalności gospodarczej 2009.1.3.0.6 Rejestr Urząd Miejski w Iłowej Działalności: istniejące

Numer Ewidencyjny Data rozp. działalności Data wpisu do ewidencji Data odbioru zaświadczeniaData zgłoszenia do ewidencji Data zak. działalności Data wykreślenia Data dec. o wykreśleniuData zgł. zak. działalności Nr dec. o wykreśleniu
2 1989-01-10 1989-01-10 1989-01-10 1989-01-11

Firma Przedsiębiorcy: TADEUSZ BERGER BRUKARSTWO-BETONIARSTWO-MURARSTWO-TRANSPORT-HANDEL MATERIAŁAMI BUDOWLANYMIIłowa Dolanowo 4Miejsce prowadzenia działalności: - Siedziba firmyTeren całego kraju - Cały kraj
Określenie przedmiotu działalności wg PKD: 26.61.Z Produkcja betonowych wyrobów budowlanych45.23.A Budowa dróg kołowych i szynowych45.25.D Wykonywanie robót budowlanych murarskich51.53.B Sprzedaż hurtowa materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego52.46.Z Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła52.48.G Sprzedaż detaliczna artykułów nieżywnościowych w wyspecjalizowanych sklepach, gdzie indziej niesklasyfikowana60.24.A Transport drogowy towarów pojazdami specjalizowanymi60.24.B Transport drogowy towarów pojazdami uniwersalnymi60.24.C Wynajem samochodów ciężarowych z kierowcą70.20.Z Wynajem nieruchomości na własny rachunek71.21.Z Wynajem pozostałych środków transportu lądowego

15 1989-02-01 1989-01-31 1989-01-31 1989-01-31
Firma Przedsiębiorcy: ZAKŁAD USŁUG KOMINIARSKICH HENRYK WOŹNIAK68-120 Iłowa Ul.Ogrodowa 16E/1Miejsce prowadzenia działalności: - Siedziba firmyTeren całego kraju - Cały kraj

Określenie przedmiotu działalności wg PKD: 74.70.Z Sprzątanie i czyszczenie obiektów81.21.Z Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych81.22.Z Specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych81.29.Z Pozostałe sprzątanie
16 1989-02-01 1989-01-20 1989-01-31 1989-01-31

Firma Przedsiębiorcy: Teren całego krajuMiejsce prowadzenia działalności: - Cały kraj
24 1989-04-01 1989-02-07 1989-02-14 1989-02-14

Firma Przedsiębiorcy: Jankowa Żagańska Konin Żagański 96Miejsce prowadzenia działalności: - Siedziba firmy
39 1989-04-03 1989-02-28 1989-03-03 1989-03-03Firma Przedsiębiorcy: 

Teren całego krajuMiejsce prowadzenia działalności: - Cały kraj
41 1989-05-01 1989-02-24 1989-03-11 1989-03-13

Firma Przedsiębiorcy: Zakład Usług PogrzebowychIłowa Plac Wolności 17Miejsce prowadzenia działalności: - Siedziba firmy
48 1989-03-18 1989-03-18 1989-03-18 1989-03-28

Firma Przedsiębiorcy: 
Czyżówek 4Miejsce prowadzenia działalności: - Siedziba firmy57 1989-04-20 1989-04-05 1989-04-06 1989-04-06

Firma Przedsiębiorcy: 
Iłowa Plac Wolności 9Miejsce prowadzenia działalności: - SklepTeren całego kraju - Cały kraj

61 1989-01-04 1989-04-18 1989-04-20 1989-04-20
Firma Przedsiębiorcy: 

Teren Województwa ZielonogórskiegoMiejsce prowadzenia działalności: - Cały kraj
71 1989-08-01 1989-07-26 1989-07-26 1989-07-26

Firma Przedsiębiorcy: 
Teren całego krajuMiejsce prowadzenia działalności: - Cały kraj

72 1989-08-01 1989-07-25 1989-07-27 1989-07-27
Firma Przedsiębiorcy: FORGEL FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWAIłowa Czerna 11Miejsce prowadzenia działalności: - Siedziba firmyTeren całego kraju - Cały kraj

Określenie przedmiotu działalności wg PKD: 50.20.A Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych50.20.B Pomoc drogowa oraz pozostała działalność usługowa związana z pojazdami samochodowymi
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Numer Ewidencyjny Data rozp. działalności Data wpisu do ewidencji Data odbioru zaświadczeniaData zgłoszenia do ewidencji Data zak. działalności Data wykreślenia Data dec. o wykreśleniuData zgł. zak. działalności Nr dec. o wykreśleniu
60.24.A Transport drogowy towarów pojazdami specjalizowanymi63.21.Z Działalność wspomagająca transport lądowy, pozostała87 1989-12-01 1989-11-17 1989-11-20 1989-11-20

Firma Przedsiębiorcy: ANDRZEJ KOTELUK ZAKŁAD TAPICERSKI68-120 Iłowa ul. Żeromskiego 2aMiejsce prowadzenia działalności: - Lokal usługowy
Określenie przedmiotu działalności wg PKD: 95.24.Z Naprawa i konserwacja mebli i wyposażenia domowego

94 1981-06-30 1989-12-12 1989-12-12
Firma Przedsiębiorcy: 

Iłowa Ogrodowa 27Miejsce prowadzenia działalności: - Punkt zgłoszeń
116 1979-09-15 1989-12-12 1989-12-12 1989-12-12

Firma Przedsiębiorcy: Iłowa Borowska 7a/9Miejsce prowadzenia działalności: - Lokal usługowy
129 1988-05-11 1988-05-11 1989-12-12 1989-12-12

Firma Przedsiębiorcy: SPRZEDAŻ SPRZĘTU RTV I AGDIłowa Plac Wolności 9Miejsce prowadzenia działalności: - SklepTeren całego kraju - Cały kraj
Określenie przedmiotu działalności wg PKD: 51.43.Z Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów gospodarstwa domowego i artykułów radiowo-telewizyjnych52.45.Z Sprzedaż detaliczna elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego, artykułów radiowo-telewizyjnych i instrumentów muzycznych52.48.A Sprzedaż detaliczna mebli, wyposażenia biurowego, komputerów oraz sprzętu telekomunikacyjnego52.48.B Sprzedaż detaliczna sprzętu optycznego, fotograficznego oraz precyzyjnego52.48.C Sprzedaż detaliczna zegarów, zegarków oraz biżuterii52.72.Z Naprawa elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego74.85.Z Działalność związana z tłumaczeniami i usługami sekretarskimi

137 1986-06-27 1986-06-27 1989-12-12 1989-12-12
Firma Przedsiębiorcy: 68-120 Iłowa ul. Żagańska 62Miejsce prowadzenia działalności: - Siedziba firmy, lokal usługowy

Określenie przedmiotu działalności wg PKD: 45.11.Z Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek45.20.Z Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli45.32.Z Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli47.19.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach96.01.Z Pranie i czyszczenie wyrobów włókienniczych i futrzarskich
138 1987-04-15 1987-04-15 1989-12-12 1989-12-12

Firma Przedsiębiorcy: LESŁAW NIEDZIELA P.U.H68-120 Iłowa ul. Pałacowa 4/4Miejsce prowadzenia działalności: - Siedziba firmy68-214 Lipinki Łużyckie, Sieniawa Żarska 53 - Warsztat
Określenie przedmiotu działalności wg PKD: 45.11.Z Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek45.19.Z Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli45.20.Z Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli45.31.Z Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli49.41.Z Transport drogowy towarów52.21.Z Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy77.11.Z Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek77.12.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

156 1990-03-01 1990-02-22 1990-02-22 1990-02-22
Firma Przedsiębiorcy: 

Teren całego krajuMiejsce prowadzenia działalności: - Cały kraj157 1990-03-01 1990-03-01 1990-03-01 1990-03-01
Firma Przedsiębiorcy: Zakład Usług Techniczno - Budowlanych Iłowa ul. Kolejowa 8Iłowa Ul.Kolejowa 8Miejsce prowadzenia działalności: - Siedziba firmy

Określenie przedmiotu działalności wg PKD: 45 BUDOWNICTWO70.31.Z Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami74.20.A Działalność w zakresie projektowania budowlanego, urbanistycznego, technologicznego
165 1990-03-26 1990-03-26 1990-03-26 1990-03-26

Firma Przedsiębiorcy: 
Strona 2 2009-12-17 13:35:56



Numer Ewidencyjny Data rozp. działalności Data wpisu do ewidencji Data odbioru zaświadczeniaData zgłoszenia do ewidencji Data zak. działalności Data wykreślenia Data dec. o wykreśleniuData zgł. zak. działalności Nr dec. o wykreśleniu
Teren całego krajuMiejsce prowadzenia działalności: - Cały kraj166 1990-04-15 1990-04-02 1990-04-02 1990-04-02

Firma Przedsiębiorcy: 
Teren całego krajuMiejsce prowadzenia działalności: - Cały kraj

170 1990-04-09 1990-04-09 1990-04-09 1990-04-09
Firma Przedsiębiorcy: 

Teren całego krajuMiejsce prowadzenia działalności: - Cały kraj
182 1990-06-01 1990-05-23 1990-05-23 1990-05-23

Firma Przedsiębiorcy: Teren całego krajuMiejsce prowadzenia działalności: - Cały kraj
189 1990-06-06 1990-06-06 1990-06-06 1990-06-06

Firma Przedsiębiorcy: Teren województwa ZielonogórskiegoMiejsce prowadzenia działalności: - Cały kraj
196 1990-06-20 1990-06-20 1990-06-20 1990-06-20 2004-07-28 2004-07-28 2004-07-28

Firma Przedsiębiorcy: Teren całego krajuMiejsce prowadzenia działalności: - Cały kraj
198 1990-07-01 1990-06-26 1990-06-26 1990-06-26

Firma Przedsiębiorcy: Jankowa Żagańska Konin Żagański/stacja CPN/ 136Miejsce prowadzenia działalności: - Pozostałe
202 1990-07-04 1990-07-04 1990-07-04 1990-07-04

Firma Przedsiębiorcy: Teren całego krajuMiejsce prowadzenia działalności: - Cały kraj
205 1990-07-06 1990-07-06 1990-07-06 1990-07-06Firma Przedsiębiorcy: 

Teren całego krajuMiejsce prowadzenia działalności: - Cały kraj
206 1990-07-12 1990-07-11 1990-07-11 1990-07-11

Firma Przedsiębiorcy: FRANCISZEK KANCELARCZYK SKLEP SPOŻYWCZO - PRZEMYSŁOWY68-120 Iłowa ul. Okrzei 2AMiejsce prowadzenia działalności: - Siedziba firmy, sklep
Określenie przedmiotu działalności wg PKD: 46.11.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą płodów rolnych, żywych zwierząt, surowców dla przemysłu tekstylnego i półproduktów46.39.Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych46.49.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego47.11.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych47.25.Z Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach47.64.Z Sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach47.65.Z Sprzedaż detaliczna gier i zabawek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach47.71.Z Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach47.72.Z Sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach47.73.Z Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach47.74.Z Sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych, włączając ortopedyczne, prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach47.75.Z Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach47.76.Z Sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, nawozów, żywych zwierząt domowych, karmy dla zwierząt domowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach47.78.Z Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach47.79.Z Sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach47.81.Z Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach i targowiskach47.89.Z Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach

208 1990-08-01 1990-07-30 1990-07-30 1990-07-30
Firma Przedsiębiorcy: 
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Numer Ewidencyjny Data rozp. działalności Data wpisu do ewidencji Data odbioru zaświadczeniaData zgłoszenia do ewidencji Data zak. działalności Data wykreślenia Data dec. o wykreśleniuData zgł. zak. działalności Nr dec. o wykreśleniu
Teren całego krajuMiejsce prowadzenia działalności: - Cały kraj211 1990-08-10 1990-08-01 1990-08-01 1990-08-01

Firma Przedsiębiorcy: 
Teren całego krajuMiejsce prowadzenia działalności: - Cały kraj

218 1990-10-01 1990-08-14 1990-08-14 1990-08-14
Firma Przedsiębiorcy: 

Teren całego krajuMiejsce prowadzenia działalności: - Cały kraj
221 1990-08-22 1990-08-22 1990-08-22 1990-08-22

Firma Przedsiębiorcy: Teren całego krajuMiejsce prowadzenia działalności: - Cały krajPrzewóz /plac targowy/ - Pozostałe
225 1990-09-10 1990-09-03 1990-09-03 1990-09-03

Firma Przedsiębiorcy: Jankowa Żagańska Jankowa Żagańska 58Miejsce prowadzenia działalności: - Lokal usługowy
227 1990-10-01 1990-09-07 1990-09-07 1990-09-07Firma Przedsiębiorcy: 

Jankowa Żagańska Żaganiec 6Miejsce prowadzenia działalności: - Sklep
228 1990-09-10 1990-09-10 1990-09-10 1990-09-10

Firma Przedsiębiorcy: Iłowa Bolesława Chrobrego 22/4Miejsce prowadzenia działalności: - Lokal usługowy
235 1990-09-17 1990-09-17 1990-09-17 1990-09-17

Firma Przedsiębiorcy: TRAPER Pani Stanisława TymczyszynTeren całego krajuMiejsce prowadzenia działalności: - Cały krajza granicą - Pozostałe
241 1990-10-15 1990-10-09 1990-10-15 1990-10-16

Firma Przedsiębiorcy: 
Iłowa Żagańska /MGOK/Miejsce prowadzenia działalności: - Sklep

242 1990-10-22 1990-10-16 1990-10-16 1990-10-16
Firma Przedsiębiorcy: AGENCJA USŁUGOWA "WAR-TIR" IŁOWA UL.ŻAGAŃSKA 16Iłowa Ul.Żagańska 16Miejsce prowadzenia działalności: - Lokal usługowyŁęknica Ul.Dworcowa 8A - Lokal usługowy

Określenie przedmiotu działalności wg PKD: 65.23.Z Pośrednictwo finansowe pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane67.20.Z Działalność pomocnicza związana z ubezpieczeniami i funduszami emerytalno-rentowymi
245 1990-11-10 1990-10-17 1990-10-17 1990-10-17

Firma Przedsiębiorcy: Jankowa Żagańska Konin Żagański /stacja CPN/Miejsce prowadzenia działalności: - Pozostałe
246 1990-11-01 1990-10-17 1990-10-17 1990-10-17

Firma Przedsiębiorcy: Iłowa Ogrodowa 8Miejsce prowadzenia działalności: - Lokal usługowywoj. zielonogórskie i ościenne - Pozostałe
249 1990-10-19 1990-10-19 1990-10-19 1990-10-19

Firma Przedsiębiorcy: SZYMCZAK GRZEGORZ68-120 Iłowa ul.Zacisze 1/2Miejsce prowadzenia działalności: - Siedziba firmy
Określenie przedmiotu działalności wg PKD: 43.33.Z Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian43.34.Z Malowanie i szklenie47.82.Z Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach47.89.Z Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach

255 1990-11-10 1990-11-09 1990-11-09 1990-11-10
Firma Przedsiębiorcy: 

Iłowa Ogrodowa 16E / 6Miejsce prowadzenia działalności: - Siedziba firmy
Określenie przedmiotu działalności wg PKD: 50.10.A Sprzedaż hurtowa pojazdów mechanicznych52.62.B Sprzedaż detaliczna pozostałych towarów na straganach i targowiskach72.60.Z Pozostała działalność związana z informatyką74.20.A Działalność w zakresie projektowania budowlanego, urbanistycznego, technologicznego74.84.B Pozostała działalność komercyjna, gdzie indziej nie sklasyfikowana

256 1990-11-24 1990-11-23 1990-11-23 1990-11-23
Firma Przedsiębiorcy: 

Strona 4 2009-12-17 13:35:56



Numer Ewidencyjny Data rozp. działalności Data wpisu do ewidencji Data odbioru zaświadczeniaData zgłoszenia do ewidencji Data zak. działalności Data wykreślenia Data dec. o wykreśleniuData zgł. zak. działalności Nr dec. o wykreśleniu
Teren całego krajuMiejsce prowadzenia działalności: - Cały kraj264 1991-01-01 1990-12-06 1990-12-06 1990-12-06

Firma Przedsiębiorcy: MECHANIKA POJAZDOWA EDWARD KNIAZIUKIłowa Piaskowa 26Miejsce prowadzenia działalności: - Lokal usługowy
Określenie przedmiotu działalności wg PKD: 45.25.D Wykonywanie robót budowlanych murarskich45.33.A Wykonywanie instalacji centralnego ogrzewania i wentylacyjnych45.33.B Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych45.42.Z Zakładanie stolarki budowlanej45.43.A Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian50.20.A Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych74.70.Z Sprzątanie i czyszczenie obiektów

266 1990-12-11 1990-12-10 1990-12-10 1990-12-10
Firma Przedsiębiorcy: Teren całego krajuMiejsce prowadzenia działalności: - Cały kraj

268 1990-12-14 1990-12-13 1990-12-13 1990-12-13Firma Przedsiębiorcy: 
Iłowa KościelnaMiejsce prowadzenia działalności: - Sklep

271 1990-12-20 1990-12-20 1990-12-20 1990-12-20
Firma Przedsiębiorcy: Jankowa Żagańska Konin ŻagańskiMiejsce prowadzenia działalności: - Lokal usługowy

277 1991-02-13 1990-12-27 1990-12-27 1990-12-27
Firma Przedsiębiorcy: PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO - USŁUGOWE GRAŻYNA EYZOP68-120 Iłowa ul.Traugutta 13Miejsce prowadzenia działalności: - Siedziba firmy

Określenie przedmiotu działalności wg PKD: 25.11.Z Produkcja konstrukcji metalowych i ich części25.12.Z Produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej25.29.Z Produkcja pozostałych zbiorników, cystern i pojemników metalowych25.61.Z Obróbka metali i nakładanie powłok na metale25.62.Z Obróbka mechaniczna elementów metalowych28.12.Z Produkcja sprzętu i wyposażenia do napędu hydraulicznego i pneumatycznego28.29.Z Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana33.11.Z Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych33.12.Z Naprawa i konserwacja maszyn33.20.Z Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia38.11.Z Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne38.31.Z Demontaż wyrobów zużytych38.32.Z Odzysk surowców z materiałów segregowanych41.10.Z Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków41.20.Z Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych42.11.Z Roboty związane z budową dróg i autostrad42.13.Z Roboty związane z budową mostów i tuneli42.99.Z Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane43.11.Z Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych43.12.Z Przygotowanie terenu pod budowę43.22.Z Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych43.29.Z Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych43.32.Z Zakładanie stolarki budowlanej43.39.Z Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych43.91.Z Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych43.99.Z Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane45.20.Z Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli46.77.Z Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu47.52.Z Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach49.41.Z Transport drogowy towarów77.12.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
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77.32.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych81.29.Z Pozostałe sprzątanie81.30.Z Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni

285 1991-05-01 1991-01-09 1991-01-09 1991-01-09
Firma Przedsiębiorcy: STACJA PALIW KRZYSZTOF KWIATKOWSKI68-120 Iłowa Ul.Żagańska 61aMiejsce prowadzenia działalności: - Lokal usługowyIłowa Ul.Traugutta 34 - Siedziba firmy68-212 Trzebiel, Królów działka nr 145/1, nr 146/2 - Lokal usługowy68-213 Lipinki Łużyckie ul.Żarska 4 - Lokal usługowy68-205 Żary, Żary - Kunice Al.Wojska Polskiego 39 - Lokal usługowy68-100 Żagań ul.Emilii Plater 9 - Lokal usługowy65-005 Zielona Góra Al. Zjednoczenia 128a - Lokal usługowy68-132 Przewóz ul. Kolejowa bn. - Lokal usługowy68-120 Iłowa ul.Plac Wolności 1A - Siedziba firmy65-005 Zielona Góra Al. Zjednoczenia 118 - Lokal usługowy65-012 Zielona Góra ul.Kasztanowa 2 - Biuro handlowe65-120 Zielona Góra Al. Zjednoczenia 118b - Biuro handlowe68-120 Iłowa ul.Kościuszki 12 - Lokal usługowy

Określenie przedmiotu działalności wg PKD: 01.61.Z Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną01.70.Z Łowiectwo i pozyskiwanie zwierząt łownych, włączając działalność usługową41.10.Z Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków41.20.Z Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych45.20.Z Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli45.32.Z Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli47.30.Z Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw49.41.Z Transport drogowy towarów50.20.B Pomoc drogowa oraz pozostała działalność usługowa związana z pojazdami samochodowymi50.30.B Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych50.50.Z Sprzedaż detaliczna paliw52.21.Z Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy55.40.Z Bary56.29.Z Pozostała usługowa działalność gastronomiczna56.30.Z Przygotowywanie i podawanie napojów60.24.A Transport drogowy towarów pojazdami specjalizowanymi66.12.Z Działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowych67.13.Z Działalność pomocnicza finansowa, gdzie indziej niesklasyfikowana68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi70.20.Z Wynajem nieruchomości na własny rachunek71.21.Z Wynajem pozostałych środków transportu lądowego77.12.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli77.39.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane
288 1991-01-20 1991-01-10 1991-01-11 1991-01-14

Firma Przedsiębiorcy: Teren całego krajuMiejsce prowadzenia działalności: - Cały kraj
294 1991-02-01 1991-01-25 1991-01-28 1991-01-30

Firma Przedsiębiorcy: 
Iłowa Okrzei 16Miejsce prowadzenia działalności: - Lokal usługowy

309 1991-03-26 1991-03-26 1991-03-26 1991-03-26
Firma Przedsiębiorcy: 

Teren całego krajuMiejsce prowadzenia działalności: - Cały kraj
313 1991-04-15 1991-04-09 1991-04-09 1991-04-09

Firma Przedsiębiorcy: 
Teren całego krajuMiejsce prowadzenia działalności: - Cały kraj326 1991-09-01 1991-05-21 1991-05-21 1991-05-21

Firma Przedsiębiorcy: 
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Jankowa Żagańska Szczepanów 49Miejsce prowadzenia działalności: - Sklep329 1991-05-27 1991-05-27 1991-05-27 1991-05-27

Firma Przedsiębiorcy: 
Teren całego krajuMiejsce prowadzenia działalności: - Cały kraj

336 1991-07-10 1991-06-12 1991-06-12 1991-06-12
Firma Przedsiębiorcy: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe "DAR - PAL" Dariusz Pałyga Konin Żagański 37a  68-120 IłowaIłowa Plac Wolności 12Miejsce prowadzenia działalności: - SklepIłowa Konin Żagański - SklepTeren całego kraju - Cały kraj

338 1991-06-15 1991-06-14 1991-06-14 1991-06-14
Firma Przedsiębiorcy: Teren całego krajuMiejsce prowadzenia działalności: - Cały kraj

345 1991-06-27 1991-06-27 1991-06-27 1991-06-27
Firma Przedsiębiorcy: Teren całego krajuMiejsce prowadzenia działalności: - Cały kraj

346 1991-07-01 1991-06-27 1991-06-27 1991-06-27
Firma Przedsiębiorcy: Iłowa BlacharskaMiejsce prowadzenia działalności: - Pozostałe

350 1991-07-05 1991-07-02 1991-07-02 1991-07-02
Firma Przedsiębiorcy: Teren całego krajuMiejsce prowadzenia działalności: - Cały kraj

356 1991-08-06 1991-08-05 1991-08-05 1991-08-05
Firma Przedsiębiorcy: Iłowa Syrokomli 2Miejsce prowadzenia działalności: - Lokal usługowyŻagań Spółdzielcza 2 - Lokal usługowyLegnica Heweliusza 7 - PozostałeŻagań Ilwiańska 1a - Pozostałe

357 1991-10-15 1991-08-06 1991-08-06 1991-08-06
Firma Przedsiębiorcy: 

Jankowa Żagańska Konin Żagański 4Miejsce prowadzenia działalności: - Pozostałe
358 1991-09-01 1991-08-09 1991-08-09 1991-08-09Firma Przedsiębiorcy: ZAKŁAD PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWY MAŁGORZATA ZARZYCKA IŁOWA UL. ŻAGAŃSKA 21Iłowa Żagańska 21Miejsce prowadzenia działalności: - Lokal usługowy

Określenie przedmiotu działalności wg PKD: 52.11.Z Sprzedaż detaliczna w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych52.25.Z Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych55.23.Z Miejsca krótkotrwałego zakwaterowania pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane55.40.Z Bary93.02.Z Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne93.04.Z Działalność związana z poprawą kondycji fizycznej
359 1991-08-09 1991-08-09 1991-08-09 1991-08-09Firma Przedsiębiorcy: 

Iłowa Czerna 32Miejsce prowadzenia działalności: - PozostałeTeren całego kraju poza granicami - Cały kraj
362 1991-09-01 1991-08-16 1991-08-16 1991-08-16

Firma Przedsiębiorcy: 
Iłowa Klików 6Miejsce prowadzenia działalności: - Sklep

363 1991-08-20 1991-08-16 1991-08-16 1991-08-16
Firma Przedsiębiorcy: 

Teren całego krajuMiejsce prowadzenia działalności: - Cały kraj366 1991-09-04 1991-09-03 1991-09-04 1991-09-04
Firma Przedsiębiorcy: 

Teren całego krajuMiejsce prowadzenia działalności: - Cały kraj
367 1991-09-04 1991-09-03 1991-09-04 1991-09-04

Firma Przedsiębiorcy: " DAFOS "Teren całego krajuMiejsce prowadzenia działalności: - Cały kraj
369 1991-09-11 1991-09-11 1991-09-10 1991-09-10

Firma Przedsiębiorcy: 
Iłowa ŻagańskaMiejsce prowadzenia działalności: - Sklep

378 1991-10-23 1991-10-23 1991-10-23 1991-10-23
Firma Przedsiębiorcy: EUGENIUSZ ZAWADA USŁUGI TRANSPORTOWEStrona 7 2009-12-17 13:35:57
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68-120 Iłowa ul.Piaskowa 22aMiejsce prowadzenia działalności: - Siedziba firmy

Określenie przedmiotu działalności wg PKD: 46.73.Z Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego49.41.Z Transport drogowy towarów
393 1992-01-24 1992-01-21 1992-01-21 1992-01-21

Firma Przedsiębiorcy: "Auto-Części" Jan KrawczyńskiRadom Garbarska 27Miejsce prowadzenia działalności: - Lokal usługowyTeren całego kraju - Cały kraj
395 1992-02-10 1992-02-05 1992-02-05 1992-02-05

Firma Przedsiębiorcy: Teren całego krajuMiejsce prowadzenia działalności: - Cały kraj
400 1992-03-01 1992-02-13 1992-02-13 1992-02-13

Firma Przedsiębiorcy: SKLEP SPOŻYWCZO-PRZEMYSŁOWY RYSZARD BOŻEKIłowa Plac Wolności 4Miejsce prowadzenia działalności: - Sklep
Określenie przedmiotu działalności wg PKD: 52.11.Z Sprzedaż detaliczna w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych52.21.Z Sprzedaż detaliczna owoców i warzyw

408 1992-02-28 1992-02-21 1992-02-21 1992-02-21Firma Przedsiębiorcy: Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe-ProdukcyjneIłowa B.Chrobrego 22/4Miejsce prowadzenia działalności: - SklepTeren całego kraju - Cały krajIłowa Plac Wolności 1B - SklepWrocław Karmelkowa 29/41 - Sklep
416 1992-03-19 1992-03-18 1992-03-18 1992-03-18

Firma Przedsiębiorcy: 
Teren całego krajuMiejsce prowadzenia działalności: - Cały kraj420 1992-04-01 1992-03-24 1992-03-24 1992-03-24

Firma Przedsiębiorcy: 
Teren całego kraju woj. zielonogórskiegoMiejsce prowadzenia działalności: - Cały kraj

422 1992-04-01 1992-03-27 1992-03-27 1992-03-27
Firma Przedsiębiorcy: 

Teren całego krajuMiejsce prowadzenia działalności: - Cały kraj
433 1992-05-01 1992-04-22 1992-04-22 1992-04-22

Firma Przedsiębiorcy: KOSZTORYSOWANIE PROJEKTOWANIE I NADZÓR BUDOWLANY ZYGMUNT ZARZECZNY68-120 Iłowa ul. Konopnickiej 6aMiejsce prowadzenia działalności: - Siedziba firmy
Określenie przedmiotu działalności wg PKD: 71.11.Z Działalność w zakresie architektury

438 1992-05-04 1992-05-08 1992-05-08 1992-05-08
Firma Przedsiębiorcy: DARIUSZ KUSTRA USŁUGI TRANSPORTOWE-TRANSPORT LEŚNY-USŁUGI LEŚNE68-120 Iłowa ul.Borowska 5c/6Miejsce prowadzenia działalności: - Siedziba firmy

Określenie przedmiotu działalności wg PKD: 02.20.Z Pozyskiwanie drewna02.40.Z Działalność usługowa związana z leśnictwem43.11.Z Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych43.12.Z Przygotowanie terenu pod budowę46.73.Z Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego49.41.Z Transport drogowy towarów81.30.Z Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni
441 1992-05-11 1992-05-15 1992-05-15 1992-05-15

Firma Przedsiębiorcy: USŁUGI STOLARSKIE "DREWTOM"68-120 Iłowa, Klików 24Miejsce prowadzenia działalności: - Lokal usługowyTeren całego kraju - Cały kraj
Określenie przedmiotu działalności wg PKD: 16.22.Z Produkcja gotowych parkietów podłogowych16.23.Z Produkcja pozostałych wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa16.24.Z Produkcja opakowań drewnianych16.29.Z Produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania20.30.Z Produkcja wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa20.40.Z Produkcja opakowań drewnianych20.51.Z Produkcja pozostałych wyrobów z drewna33.19.Z Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia43.32.Z Zakładanie stolarki budowlanej43.33.Z Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian

Strona 8 2009-12-17 13:35:57



Numer Ewidencyjny Data rozp. działalności Data wpisu do ewidencji Data odbioru zaświadczeniaData zgłoszenia do ewidencji Data zak. działalności Data wykreślenia Data dec. o wykreśleniuData zgł. zak. działalności Nr dec. o wykreśleniu
43.91.Z Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych45.42.Z Zakładanie stolarki budowlanej45.43.A Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian60.24.B Transport drogowy towarów pojazdami uniwersalnymi

456 1992-07-14 1992-07-09 1992-07-09 1992-07-09
Firma Przedsiębiorcy: "MOTO-ZBYT" SKLEP Z ARTYKUŁAMI PRZEMYSŁOWYMI MAŁGORZATA PUCHAŁAIłowa Surzyna 1Miejsce prowadzenia działalności: - Sklep

Określenie przedmiotu działalności wg PKD: 50.2 Obsługa i naprawa pojazdów samochodowych, pomoc drogowa50.3 Sprzedaż części i akcesoriów do pojazdów samochodowych50.4 Sprzedaż, konserwacja i naprawa motocykli oraz sprzedaż części i akcesoriów do nich50.50.Z Sprzedaż detaliczna paliw52.1 Sprzedaż detaliczna w niewyspecjalizowanych sklepach52.4 Sprzedaż detaliczna pozostała nowych towarów w wyspecjalizowanych sklepach52.6 Handel detaliczny prowadzony poza siecią sklepową
458 1992-08-01 1992-07-20 1992-07-20 1992-07-20

Firma Przedsiębiorcy: USŁUGI-HANDEL MECHANIKA POJAZDOWA Leszek CzarnotaTeren całego krajuMiejsce prowadzenia działalności: - Cały krajIłowa Żagańska 81 - Lokal usługowyIłowa Żagańska 61a - Sklep
459 1992-08-01 1992-07-20 1992-07-20 1992-07-20

Firma Przedsiębiorcy: 
Teren całego krajuMiejsce prowadzenia działalności: - Cały kraj

470 1992-08-26 1992-08-25 1992-08-25 1992-08-25
Firma Przedsiębiorcy: SKLEP SPOŻYWCZO-PRZEMYSŁOWY JÓZEF ŁAGOSZIłowa Jankowa Żagańska 24Miejsce prowadzenia działalności: - Sklep

Określenie przedmiotu działalności wg PKD: 52.11.Z Sprzedaż detaliczna w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych52.25.Z Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych52.62.A Sprzedaż detaliczna żywności i artykułów spożywczych prowadzona na straganach i targowiskach
480 1992-10-21 1992-10-21 1992-10-21 1992-10-21

Firma Przedsiębiorcy: NADZÓR BUDOWLANY I PROJEKTOWANIE WŁADYSŁAW LEWANDOWSKIIłowa Ul.Syrokomli 1Miejsce prowadzenia działalności: - Siedziba firmy
Określenie przedmiotu działalności wg PKD: 74.20.A Działalność w zakresie projektowania budowlanego, urbanistycznego, technologicznego

485 1992-12-01 1992-11-16 1992-11-16 1992-11-16
Firma Przedsiębiorcy: Zakład Usług LeśnychWymiarki /Nadleśnictwo/ ŁąkowaMiejsce prowadzenia działalności: - Cały krajTeren całego kraju - Cały kraj487 1992-11-25 1992-11-20 1992-11-20 1992-11-20
Firma Przedsiębiorcy: 

Teren całego krajuMiejsce prowadzenia działalności: - Cały kraj
493 1992-12-14 1992-12-14 1992-12-14 1992-12-14

Firma Przedsiębiorcy: HANDEL OBWOŹNY GASTRONOMIA IŁOWA UL.MŁYŃSKA 10/2Iłowa Ul.Młyńska 10/2Miejsce prowadzenia działalności: - Siedziba firmyIłowa Konin Żagański na działce Nr 645/1 - PozostałeTeren całego kraju - Cały kraj
Określenie przedmiotu działalności wg PKD: 52.62.A Sprzedaż detaliczna żywności i artykułów spożywczych prowadzona na straganach i targowiskach52.62.B Sprzedaż detaliczna pozostałych towarów prowadzona na straganach i targowiskach

494 1993-01-02 1992-12-14 1992-12-14 1992-12-14
Firma Przedsiębiorcy: PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE ANATOL SMAGA68-120 Iłowa ul. Sportowa 2Miejsce prowadzenia działalności: - Siedziba firmy68-120 Iłowa ul. Żagańska na działce Nr 720 - kiosk

Określenie przedmiotu działalności wg PKD: 46.19.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju47.89.Z Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach53.20.Z Pozostała działalność pocztowa i kurierska
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85.53.Z Pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu96.02.Z Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne497 1993-01-04 1992-12-17 1992-12-17 1992-12-17

Firma Przedsiębiorcy: MIECZYSŁAW JUNG ZAKŁAD HANDLOWO-USŁUGOWY  "TELSTER"68-120 Iłowa ul. Ogrodowa 16g/10Miejsce prowadzenia działalności: - Siedziba firmy
Określenie przedmiotu działalności wg PKD: 27.12.Z Produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej33.14.Z Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych74.20.Z Działalność fotograficzna

500 1993-01-15 1992-12-30 1992-12-30 1992-12-30
Firma Przedsiębiorcy: Teren całego krajuMiejsce prowadzenia działalności: - Cały kraj

504 1993-01-20 1993-01-18 1993-01-18 1993-01-18
Firma Przedsiębiorcy: Jankowa Żagańska Jankowa Żagańska 76/2Miejsce prowadzenia działalności: - Biuro handloweTeren całego kraju - Cały kraj

505 1993-02-01 1993-01-21 1993-01-21 1993-01-21
Firma Przedsiębiorcy: Iłowa MickiewiczaMiejsce prowadzenia działalności: - Lokal usługowy

508 1993-02-01 1993-01-27 1993-01-27 1993-01-27
Firma Przedsiębiorcy: BAR "ZACISZE"Iłowa Ul.Mickiewicza 4Miejsce prowadzenia działalności: - Lokal usługowyIłowa Ul.Żagańska 27 - Lokal usługowyTeren całego kraju - Cały kraj

Określenie przedmiotu działalności wg PKD: 55.30.B Placówki gastronomiczne pozostałe55.40.Z Bary55.51.Z Stołówki55.52.Z Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering)70.20.Z Wynajem nieruchomości na własny rachunek
513 1993-03-01 1993-03-01 1993-03-01 1993-03-01

Firma Przedsiębiorcy: SALON FRYZJERSKIIłowa Borowska 8Miejsce prowadzenia działalności: - Lokal usługowy
Określenie przedmiotu działalności wg PKD: 93.02.Z Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne523 1993-04-15 1993-04-15 1993-04-15 1993-04-15

Firma Przedsiębiorcy: MIRA MECHANIKA POJAZDOWA-HANDEL MIROSŁAW RAWSKIIłowa Ul.Żagańska 66Miejsce prowadzenia działalności: - Lokal usługowyTeren całego kraju - Cały kraj
Określenie przedmiotu działalności wg PKD: 50.20.A Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych50.30.B Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych51.11.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą płodów rolnych, żywych zwierząt, surowców dla przemysłu włókienniczego i półproduktów52.27.B Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych, pozostała, w wyspecjalizowanych sklepach, gdzie indziej niesklasyfikowana55.23.Z Miejsca krótkotrwałego zakwaterowania pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane60.24.B Transport drogowy towarów pojazdami uniwersalnymi67.20.Z Działalność pomocnicza związana z ubezpieczeniami i funduszami emerytalno-rentowymi

527 1993-05-15 1993-04-28 1993-04-28 1993-04-28
Firma Przedsiębiorcy: Teren całego krajuMiejsce prowadzenia działalności: - Cały kraj

530 1993-05-07 1993-05-07 1993-05-07 1993-05-10
Firma Przedsiębiorcy: Teren całego krajuMiejsce prowadzenia działalności: - Cały kraj

532 1993-06-01 1993-05-12 1993-05-12 1993-05-12Firma Przedsiębiorcy: WSZYSTKO DLA DOMU GRZEGORZ WNUKOWSKIIłowa Ul.Bolesława Chrobrego 38aMiejsce prowadzenia działalności: - SklepIłowa Ul.Plac Wolności 15a - PozostałeTeren całego kraju - Cały kraj
Określenie przedmiotu działalności wg PKD: 45.45.Z Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych51.53.B Sprzedaż hurtowa materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego
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51.54.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego52.46.Z Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła

534 1993-06-01 1993-05-26 1993-05-26 1993-05-26
Firma Przedsiębiorcy: Teren całego kraju i EuropyMiejsce prowadzenia działalności: - Cały kraj

539 1993-06-01 1993-06-15 1993-06-15 1993-06-15
Firma Przedsiębiorcy: Iłowa Borowska 10Miejsce prowadzenia działalności: - Biuro handlowe

543 1993-06-28 1993-06-28 1993-06-28 1993-06-28
Firma Przedsiębiorcy: Iłowa Ul.Kościelna na działce nr 768/2Miejsce prowadzenia działalności: - SklepTeren całego kraju - Cały kraj

Określenie przedmiotu działalności wg PKD: 51.11.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą płodów rolnych, żywych zwierząt, surowców dla przemysłu włókienniczego i półproduktów51.90.Z Pozostała sprzedaż hurtowa52.12.Z Sprzedaż detaliczna pozostała w niewyspecjalizowanych sklepach52.50.Z Sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w sklepach52.62.B Sprzedaż detaliczna pozostałych towarów prowadzona na straganach i targowiskach60.24.B Transport drogowy towarów pojazdami uniwersalnymi
558 1994-01-01 1993-10-08 1993-10-08 1993-10-08

Firma Przedsiębiorcy: Teren całego krajuMiejsce prowadzenia działalności: - Cały kraj
561 1993-11-01 1993-10-20 1993-10-20 1993-10-20

Firma Przedsiębiorcy: Zakład mechaniki pojazdowejJankowa Żagańska Jankowa Żagańska 73Miejsce prowadzenia działalności: - Lokal usługowy
568 1993-12-07 1993-12-06 1993-12-06 1993-12-06

Firma Przedsiębiorcy: Teren całego krajuMiejsce prowadzenia działalności: - Cały kraj
573 1994-01-01 1994-12-27 1994-12-27 1994-12-27

Firma Przedsiębiorcy: PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE "KROMDRÓB" ADAM KROMIłowa Ul.Żagańska 54Miejsce prowadzenia działalności: - Siedziba firmyTeren całego kraju - Cały krajŻary Ul.Kąpielowa bn. - SklepZielona Góra Ul.Owocowa bn.-plac targowy - SklepŻagań Ul.Rybacka bn. - SklepŻary Ul.Kąpielowa 4 - SklepŻary Ul.Lotników bn. - SklepŻagań Ul.Konopnickiej na działce nr 1746/4 - Sklep
Określenie przedmiotu działalności wg PKD: 15.12.Z Produkcja mięsa z drobiu i królików51.32.Z Sprzedaż hurtowa mięsa i wyrobów z mięsa52.22.Z Sprzedaż detaliczna mięsa i wyrobów z mięsa52.63.B Sprzedaż detaliczna pozostała prowadzona poza siecią sklepową, gdzie indziej niesklasyfikowana

598 1994-04-02 1994-06-25 1994-06-25 1994-06-25
Firma Przedsiębiorcy: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "RICHELIEU"Iłowa Żagańska 63AMiejsce prowadzenia działalności: - Lokal usługowy

600 1994-04-01 1994-03-28 1994-03-28 1994-03-28
Firma Przedsiębiorcy: KsięgarniaIłowa Plac Wolności 14Miejsce prowadzenia działalności: - Sklep

Określenie przedmiotu działalności wg PKD: 52.45.Z Sprzedaż detaliczna elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego, artykułów radiowo-telewizyjnych i instrumentów muzycznych52.47.A Sprzedaż detaliczna książek52.47.B Sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych52.48.E Sprzedaż detaliczna gier i zabawek52.48.G Sprzedaż detaliczna artykułów nieżywnościowych w wyspecjalizowanych sklepach, gdzie indziej niesklasyfikowana612 1994-06-23 1994-06-23 1994-06-23 1994-06-23
Firma Przedsiębiorcy: PHU ELEKTRONIK KRZYSZTOF FALASA

Strona 11 2009-12-17 13:35:57



Numer Ewidencyjny Data rozp. działalności Data wpisu do ewidencji Data odbioru zaświadczeniaData zgłoszenia do ewidencji Data zak. działalności Data wykreślenia Data dec. o wykreśleniuData zgł. zak. działalności Nr dec. o wykreśleniu
68-120 Iłowa ul. Borowska 3/10Miejsce prowadzenia działalności: - siedziba firmy

Określenie przedmiotu działalności wg PKD: 47.41.Z Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach47.42.Z Sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach47.43.Z Sprzedaż detaliczna sprzętu audiowizualnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach47.54.Z Sprzedaż detaliczna elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach47.59.Z Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach95.11.Z Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych95.12.Z Naprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego95.21.Z Naprawa i konserwacja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku95.22.Z Naprawa i konserwacja urządzeń gospodarstwa domowego oraz sprzętu użytku domowego i ogrodniczego
621 1994-07-28 1994-07-28 1994-07-28 1994-07-28

Firma Przedsiębiorcy: INSTALATORSTWO ELEKTRYCZNE MAREK KURCZEWSKIIłowa Ul.Ogrodowa 29Miejsce prowadzenia działalności: - Siedziba firmyTeren całego kraju - Cały kraj
Określenie przedmiotu działalności wg PKD: 31.62.B Działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji sprzętu elektrycznego, gdzie indziej niesklasyfikowana45.31.A Wykonywanie instalacji elektrycznych budynków i budowli45.31.B Wykonywanie instalacji elektrycznych sygnalizacyjnych45.31.D Wykonywanie pozostałych instalacji elektrycznych51.43.Z Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów gospodarstwa domowego i artykułów radiowo-telewizyjnych52.72.Z Naprawa elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego74.30.Z Badania i analizy techniczne

641 1994-11-21 1994-11-21 1994-11-21 1994-11-21Firma Przedsiębiorcy: 
Teren całego krajuMiejsce prowadzenia działalności: - Cały kraj

643 1994-11-22 1994-11-22 1994-11-22 1994-11-22
Firma Przedsiębiorcy: Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "ŹIK"Iłowa Ul. Drzymały 4Miejsce prowadzenia działalności: - Siedziba firmyIłowa Ul.Plac Wolności 4 - Lokal usługowyŻary 6 Grunwaldzka 25 - Lokal usługowy

Określenie przedmiotu działalności wg PKD: 22.22.Z Działalność poligraficzna pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana30.02.Z Produkcja komputerów i pozostałych urządzeń do przetwarzania informacji51.90.Z Pozostała sprzedaż hurtowa52.12.Z Sprzedaż detaliczna pozostała w niewyspecjalizowanych sklepach64.20.G Działalność telekomunikacyjna pozostała71.40.Z Wypożyczanie artykułów użytku osobistego i domowego74.81.Z Działalność fotograficzna
645 1994-11-29 1994-11-29 1994-11-29 1994-11-29

Firma Przedsiębiorcy: 
Teren całego krajuMiejsce prowadzenia działalności: - Cały kraj649 1994-12-23 1994-12-23 1994-12-23 1994-12-23

Firma Przedsiębiorcy: 
Teren całego krajuMiejsce prowadzenia działalności: - Cały krajza granicą - Pozostałe

654 1995-01-09 1995-01-09 1995-01-09 1995-01-09
Firma Przedsiębiorcy: 

Iłowa Czerna 46Miejsce prowadzenia działalności: - Lokal usługowy
662 1995-02-06 1995-02-06 1995-02-06 1995-02-06

Firma Przedsiębiorcy: 
Teren całego krajuMiejsce prowadzenia działalności: - Cały kraj

663 1995-02-06 1995-02-06 1995-02-06 1995-02-06
Firma Przedsiębiorcy: HENRYK RZESZOWSKI  "BUREMO"68-120 Iłowa ul. Blacharska 22Miejsce prowadzenia działalności: - Siedziba firmy
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Określenie przedmiotu działalności wg PKD: 41.20.Z Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych43.21.Z Wykonywanie instalacji elektrycznych43.31.Z Tynkowanie43.32.Z Zakładanie stolarki budowlanej43.33.Z Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian43.34.Z Malowanie i szklenie43.39.Z Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych43.91.Z Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych43.99.Z Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane49.41.Z Transport drogowy towarów

666 1995-03-01 1995-02-28 1995-02-28 1995-02-28
Firma Przedsiębiorcy: HANDEL - USŁUGI ZBIGNIEW BEDNAREK68-120 Iłowa, Kowalice 18Miejsce prowadzenia działalności: - Siedziba firmy

Określenie przedmiotu działalności wg PKD: 02.20.Z Pozyskiwanie drewna02.40.Z Działalność usługowa związana z leśnictwem42.11.Z Roboty związane z budową dróg i autostrad43.12.Z Przygotowanie terenu pod budowę46.77.Z Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu49.41.Z Transport drogowy towarów
668 1995-03-06 1995-03-06 1995-03-06 1995-03-06

Firma Przedsiębiorcy: 
Teren całego krajuMiejsce prowadzenia działalności: - Cały krajIłowa Czerna 42 - Lokal usługowy

674 1995-03-16 1995-03-15 1995-03-15 1995-03-15Firma Przedsiębiorcy: AGNIESZKA OPRYSZKO  ARTYKUŁY PRZEMYSŁOWE68-120 Iłowa ul.Borowska 3/6Miejsce prowadzenia działalności: - Siedziba firmy68-200 Żary ul.Plac Przyjaźni 6 - Sklep68-200 Żary ul. Bolesława Chrobrego 35 - Sklep
Określenie przedmiotu działalności wg PKD: 46.42.Z Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia47.71.Z Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach47.77.Z Sprzedaż detaliczna zegarków, zegarów i biżuterii prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach47.82.Z Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

679 1995-05-01 1995-04-13 1995-04-13 1995-04-13
Firma Przedsiębiorcy: 

Iłowa Żagańska 63AMiejsce prowadzenia działalności: - Lokal usługowy
682 1995-05-01 1995-04-26 1995-04-26 1995-04-26

Firma Przedsiębiorcy: 
Teren całego krajuMiejsce prowadzenia działalności: - Pozostałe

683 1995-05-04 1995-04-27 1995-04-27 1995-04-27
Firma Przedsiębiorcy: 

Iłowa Czerna 48AMiejsce prowadzenia działalności: - Lokal usługowy
Określenie przedmiotu działalności wg PKD: 50.20.A Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych701 1995-09-01 1995-09-06 1995-09-06 1995-09-06

Firma Przedsiębiorcy: PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWO-PRODUKCYJNE BOGUSŁAWA SOKÓŁIłowa Ul.Mickiewicza 15Miejsce prowadzenia działalności: - Lokal usługowyTeren całego kraju - Cały kraj
Określenie przedmiotu działalności wg PKD: 28.1 Produkcja metalowych elementów konstrukcyjnych28.2 Produkcja cystern, pojemników i zbiorników metalowych; produkcja grzejników i kotłów centralnego ogrzewania28.5 Obróbka metali i nakładanie powłok na metale; obróbka mechaniczna elementów metalowych45.34.Z Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych51.11.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą płodów rolnych, żywych zwierząt, surowców dla przemysłu włókienniczego i półproduktów51.57.Z Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu52.12.Z Sprzedaż detaliczna pozostała w niewyspecjalizowanych sklepach
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52.62.B Sprzedaż detaliczna pozostałych towarów prowadzona na straganach i targowiskach70.20.Z Wynajem nieruchomości na własny rachunek

705 1995-09-25 1995-09-21 1995-09-21 1995-09-21
Firma Przedsiębiorcy: PIOTR ROSIŃSKI USŁUGI TRANSPORTOWE68-120 Iłowa ul. Ogrodowa 16J/1Miejsce prowadzenia działalności: - Siedziba firmy

Określenie przedmiotu działalności wg PKD: 49.41.Z Transport drogowy towarów
715 1995-10-25 1995-10-25 1995-10-25 1995-10-25

Firma Przedsiębiorcy: Teren całego krajuMiejsce prowadzenia działalności: - Cały kraj
719 1995-12-01 1995-11-28 1995-11-28 1995-11-28

Firma Przedsiębiorcy: Teren całego krajuMiejsce prowadzenia działalności: - Cały kraj
742 1996-03-11 1996-03-11 1996-03-11 1996-03-11

Firma Przedsiębiorcy: SKLEP PRZEMYSŁOWY EUGENIA GORZKIEWICZIłowa Plac Wolności 14Miejsce prowadzenia działalności: - Sklep
Określenie przedmiotu działalności wg PKD: 52.41.Z Sprzedaż detaliczna wyrobów włókienniczych52.42.Z Sprzedaż detaliczna odzieży52.43.Z Sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych52.62.B Sprzedaż detaliczna pozostałych towarów prowadzona na straganach i targowiskach

754 1996-06-01 1996-05-28 1996-05-28 1996-05-28
Firma Przedsiębiorcy: Przedsiębiorstwo Remontowo Montażowe Szczepanów 39/3Teren całego krajuMiejsce prowadzenia działalności: - Cały kraj

774 1996-11-02 1996-09-25 1996-09-25 1996-09-25
Firma Przedsiębiorcy: 

68-120 Iłowa, Czyżówek 55/6Miejsce prowadzenia działalności: - Siedziba firmy
Określenie przedmiotu działalności wg PKD: 43.29.Z Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych43.39.Z Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych43.99.Z Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane

780 1996-12-09 1996-12-12 1996-12-12 1996-12-12
Firma Przedsiębiorcy: PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "ARTDOM" MIROSŁAW SZYMAŃSKIIłowa Pułaskiego 13Miejsce prowadzenia działalności: - Sklep

Określenie przedmiotu działalności wg PKD: 51.53.B Sprzedaż hurtowa materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego51.54.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego52.46.Z Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła
797 1997-02-12 1997-02-12 1997-02-12 1997-02-12

Firma Przedsiębiorcy: P.H.U "OSKAR" MIROSŁAW MAZUR68-120 Iłowa ul. Żagańska 6Miejsce prowadzenia działalności: - Sklep, sedziba firmy68-208 Łęknica ul. Plac XX-lecia - targowisko - stoisko
Określenie przedmiotu działalności wg PKD: 47.19.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach49.41.Z Transport drogowy towarów

798 1997-03-01 1997-02-14 1997-02-14 1997-02-14Firma Przedsiębiorcy: JAN WORONIK USŁUGI EDUKACYJNE68-120 Iłowa ul. Syrokomli 4AMiejsce prowadzenia działalności: - Siedziba firmy
Określenie przedmiotu działalności wg PKD: 85.59.A Nauka języków obcych800 1997-03-01 1997-02-21 1997-02-21 1997-02-21

Firma Przedsiębiorcy: WIESŁAW ŚWIERGOŃ FIRMA HANDLOWO - USŁUGOWA "WADIMEX"68-120 Iłowa, Szczepanów 43Miejsce prowadzenia działalności: - Siedziba firmy
Określenie przedmiotu działalności wg PKD: 42.11.Z Roboty związane z budową dróg i autostrad42.13.Z Roboty związane z budową mostów i tuneli42.21.Z Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych42.22.Z Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych43.11.Z Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych43.12.Z Przygotowanie terenu pod budowę43.21.Z Wykonywanie instalacji elektrycznych43.29.Z Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych43.33.Z Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian43.99.Z Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane
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46.73.Z Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego49.41.Z Transport drogowy towarów49.42.Z Działalność usługowa związana z przeprowadzkami

815 1997-06-10 1997-05-06 1997-05-06 1997-05-06
Firma Przedsiębiorcy: 

Iłowa Okrzei 1Miejsce prowadzenia działalności: - Sklep
Określenie przedmiotu działalności wg PKD: 50.20.A Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych52.11.Z Sprzedaż detaliczna w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych52.25.Z Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych55.23.Z Miejsca krótkotrwałego zakwaterowania pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane74.30.Z Badania i analizy techniczne

820 1997-06-05 1997-06-05 1997-06-05 1997-06-05
Firma Przedsiębiorcy: P.H.U. AUTO - CZĘŚCI MIROSŁAW CHODAKOWSKI68-120 Iłowa ul.Poniatowskiego 7Miejsce prowadzenia działalności: - Sklep

Określenie przedmiotu działalności wg PKD: 45.11.Z Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek45.19.Z Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli45.20.Z Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli45.31.Z Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli45.32.Z Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli45.40.Z Sprzedaż hurtowa i detaliczna motocykli, ich naprawa i konserwacja oraz sprzedaż hurtowa i detaliczna części i akcesoriów do nich47.30.Z Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw50.10.B Sprzedaż detaliczna pojazdów samochodowych50.20.A Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych50.30.A Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych50.30.B Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych50.40.Z Sprzedaż, konserwacja i naprawa motocykli oraz sprzedaż części i akcesoriów do nich50.50.Z Sprzedaż detaliczna paliw
829 1997-09-01 1997-08-27 1997-08-27 1997-08-27

Firma Przedsiębiorcy: MARIAN BOŻEK HANDEL OBWOŹNY ART.SPOŻYWCZYMI I PRZEMYSŁOWYMI68-120 Iłowa ul.Plac Wolności 15AMiejsce prowadzenia działalności: - Sklep68-120 Iłowa ul.Plac Wolności 13 - Sklep68-120 Iłowa ul.Ogrodowa 16 - Sklep
Określenie przedmiotu działalności wg PKD: 46.18.Z Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów47.11.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych47.25.Z Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach47.52.Z Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach47.53.Z Sprzedaż detaliczna dywanów, chodników i innych pokryć podłogowych oraz pokryć ściennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach47.59.Z Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach47.75.Z Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach47.76.Z Sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, nawozów, żywych zwierząt domowych, karmy dla zwierząt domowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach47.81.Z Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach i targowiskach47.82.Z Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach

836 1997-10-15 1997-10-15 1997-10-15 1997-10-15
Firma Przedsiębiorcy: Sklep spożywczo - przemysłowy "Tadex" Iłowa ul. Ogrodowa 9
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Numer Ewidencyjny Data rozp. działalności Data wpisu do ewidencji Data odbioru zaświadczeniaData zgłoszenia do ewidencji Data zak. działalności Data wykreślenia Data dec. o wykreśleniuData zgł. zak. działalności Nr dec. o wykreśleniu
Iłowa Ogrodowa 9Miejsce prowadzenia działalności: - Sklep846 1998-01-01 1997-12-30 1997-12-30 1997-12-30

Firma Przedsiębiorcy: SPRZEDAŻ DET.ART.PRZEMYSŁOWYCH NAPRAWA SPRZĘTU AGD MAREK SYGUDAŻary Powstańców Wielkopolskich 10aMiejsce prowadzenia działalności: - Lokal usługowyTeren całego kraju - Cały kraj
Określenie przedmiotu działalności wg PKD: 51.90.Z Pozostała sprzedaż hurtowa52.44.Z Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i artykułów użytku domowego, gdzie indziej niesklasyfikowana52.50.Z Sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w sklepach52.72.Z Naprawa elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego

847 1998-02-01 1998-01-07 1998-01-07 1998-01-07
Firma Przedsiębiorcy: Usługi motoryzacyjneTeren całego krajuMiejsce prowadzenia działalności: - Cały krajIłowa Czyżówek 13 - Siedziba firmy

851 1998-02-16 1998-01-19 1998-01-19 1998-01-19
Firma Przedsiębiorcy: Zakład Usług Remontowo Budowlanych Szczepanów 36Teren całego krajuMiejsce prowadzenia działalności: - Cały kraj

864 1998-05-01 1998-04-27 1998-04-27 1998-04-27
Firma Przedsiębiorcy: Zakład OgólnobudowlanyTeren całego krajuMiejsce prowadzenia działalności: - Cały kraj

871 1998-08-01 1998-06-19 1998-06-19 1998-06-19
Firma Przedsiębiorcy: SKLEP SPOŻYWCZO-PRZEMYSŁOWYIłowa Borowe 18Miejsce prowadzenia działalności: - Sklep

Określenie przedmiotu działalności wg PKD: 52.11.Z Sprzedaż detaliczna w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych
877 1998-08-01 1998-07-28 1998-07-28 1998-07-28

Firma Przedsiębiorcy: INSTALATORSTWO ELEKTRYCZNE IŁOWA UL. OKRZEI 1a68-120 Iłowa ul.Okrzei 1aMiejsce prowadzenia działalności: - Lokal usługowy
Określenie przedmiotu działalności wg PKD: 43.21.Z Wykonywanie instalacji elektrycznych43.29.Z Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych

878 1998-09-01 1998-08-03 1998-08-04 1998-08-04
Firma Przedsiębiorcy: Auto - Szkoła Henryk RychlewskiIłowa Drzymały 5Miejsce prowadzenia działalności: - Lokal usługowy

Określenie przedmiotu działalności wg PKD: 80.41.Z Działalność szkół nauki jazdy
879 1998-08-06 1998-08-06 1998-08-06 1998-08-06Firma Przedsiębiorcy: INSTALATORSTWO ELEKTRYCZNE RYSZARD BRZEZICKI68-120 Iłowa ul. Żagańska 61cMiejsce prowadzenia działalności: - Siedziba firmy

Określenie przedmiotu działalności wg PKD: 42.21.Z Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych42.22.Z Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych43.21.Z Wykonywanie instalacji elektrycznych43.22.Z Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych43.29.Z Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych45.21.C Wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie przesyłowych obiektów liniowych: rurociągów, linii elektroenergetycznych, elektrotrakcyjnych i telekomunikacyjnych45.31.A Wykonywanie instalacji elektrycznych budynków i budowli45.31.B Wykonywanie instalacji elektrycznych sygnalizacyjnych45.31.D Wykonywanie pozostałych instalacji elektrycznych80.20.Z Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa
880 1998-08-10 1998-08-07 1998-08-07 1998-08-07

Firma Przedsiębiorcy: JÓZEF MROWIŃSKI ZAKŁAD USŁUG LEŚNYCH68-120 Iłowa, Czerna 56Miejsce prowadzenia działalności: - Siedziba firmy
Określenie przedmiotu działalności wg PKD: 02.40.Z Działalność usługowa związana z leśnictwem

881 1998-08-10 1998-08-07 1998-08-07 1998-08-07
Firma Przedsiębiorcy: ZAKŁAD USŁUG LEŚNYCH MARCIN WIĄZIłowa Żaganiec 21Miejsce prowadzenia działalności: - Siedziba firmy

Określenie przedmiotu działalności wg PKD: 02.01.A Gospodarka leśna02.02.Z Działalność usługowa związana z leśnictwem51.53.A Sprzedaż hurtowa drewna
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60.24.B Transport drogowy towarów pojazdami uniwersalnymi885 1998-09-01 1998-08-25 1998-08-25 1998-08-25

Firma Przedsiębiorcy: 
Teren całego krajuMiejsce prowadzenia działalności: - Cały kraj

889 1998-10-01 1998-09-01 1998-09-01 1998-09-01
Firma Przedsiębiorcy: 

Iłowa Ul.Drzymały 2CMiejsce prowadzenia działalności: - Siedziba firmy
Określenie przedmiotu działalności wg PKD: 47.81.Z Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach i targowiskach47.82.Z Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach47.89.Z Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach891 1998-10-01 1998-09-28 1998-09-28 1998-09-28

Firma Przedsiębiorcy: USŁUGI TRANSPORTOWEIłowa Konin Żagański 77Miejsce prowadzenia działalności: - Siedziba firmy68-200 Żary ul. Lotników - targowiskoTeren całego kraju - Cały krajLipinki Łużyckie Zajączek 13a - Sklep
Określenie przedmiotu działalności wg PKD: 46.11.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą płodów rolnych, żywych zwierząt, surowców dla przemysłu tekstylnego i półproduktów47.52.Z Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach47.81.Z Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach i targowiskach47.89.Z Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach49.39.Z Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany51.11.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą płodów rolnych, żywych zwierząt, surowców dla przemysłu włókienniczego i półproduktów52.11.Z Sprzedaż detaliczna w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych52.25.Z Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych52.46.Z Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła52.48.G Sprzedaż detaliczna artykułów nieżywnościowych w wyspecjalizowanych sklepach, gdzie indziej niesklasyfikowana52.62.A Sprzedaż detaliczna żywności i artykułów spożywczych prowadzona na straganach i targowiskach52.62.B Sprzedaż detaliczna pozostałych towarów prowadzona na straganach i targowiskach55.30.B Placówki gastronomiczne pozostałe56.10.A Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne60.23.Z Transport lądowy pasażerski, pozostały

907 1999-03-01 1999-01-12 1999-01-12 1999-01-12
Firma Przedsiębiorcy: PRYWATNE PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "ANNA"Żagań Oś.XXX-Lecia -Pawilon HandlowyMiejsce prowadzenia działalności: - SklepTeren całego kraju - Cały kraj

Określenie przedmiotu działalności wg PKD: 52.12.Z Sprzedaż detaliczna pozostała w niewyspecjalizowanych sklepach52.62.B Sprzedaż detaliczna pozostałych towarów prowadzona na straganach i targowiskach910 1999-02-15 1999-01-28 1999-01-28 1999-01-28
Firma Przedsiębiorcy: 

Iłowa Pułaskiego 1Miejsce prowadzenia działalności: - SklepMirostowice Dolne Łaz 10 - Siedziba firmy
916 1999-03-01 1999-02-24 1999-02-24 1999-02-24

Firma Przedsiębiorcy: 
Jankowa Żagańska Szczepanów 43Miejsce prowadzenia działalności: - Sklep

921 1999-03-22 1999-03-16 1999-03-16 1999-03-16
Firma Przedsiębiorcy: SKLEP WIELOBRANŻOWY HURT-DETAL MIROSŁAW GORZKIEWICZIłowa Plac Wolności 16Miejsce prowadzenia działalności: - Sklep

Określenie przedmiotu działalności wg PKD: 45.42.Z Zakładanie stolarki budowlanej
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45.43.A Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian51.45.Z Sprzedaż hurtowa perfum i kosmetyków52.12.Z Sprzedaż detaliczna pozostała w niewyspecjalizowanych sklepach52.62.B Sprzedaż detaliczna pozostałych towarów prowadzona na straganach i targowiskach

923 1999-08-01 1999-04-30 1999-04-30 1999-04-30
Firma Przedsiębiorcy: PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWEIłowa Ul.Ogrodowa 9Miejsce prowadzenia działalności: - Sklep

Określenie przedmiotu działalności wg PKD: 51.57.Z Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu51.90.Z Pozostała sprzedaż hurtowa52.48.G Sprzedaż detaliczna artykułów nieżywnościowych w wyspecjalizowanych sklepach, gdzie indziej niesklasyfikowana60.24.A Transport drogowy towarów pojazdami specjalizowanymi
931 1999-07-12 1999-07-05 1999-07-05 1999-07-05

Firma Przedsiębiorcy: 
Iłowa Ogrodowa 16D/4Miejsce prowadzenia działalności: - Siedziba firmyIłowa Ogrodowa 16 - PozostałeTeren całego kraju - Cały kraj

943 1999-09-25 1999-09-20 1999-09-20 1999-09-20Firma Przedsiębiorcy: JAN TRYBUS FIRMA RODZINNA "TRYSŁO"68-120 Iłowa, Czerna 16Miejsce prowadzenia działalności: - Siedziba firmy, sklep
Określenie przedmiotu działalności wg PKD: 46.44.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów porcelanowych, ceramicznych i szklanych oraz środków czyszczących46.49.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego47.59.Z Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach47.89.Z Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach

948 1999-10-15 1999-10-15 1999-10-15 1999-10-15
Firma Przedsiębiorcy: "DROMADER" MAREK DROMARECKIIłowa Ul.Traugutta 40Miejsce prowadzenia działalności: - Siedziba firmyIłowa Czyżówek na działce Nr 136/2 - PozostałeTeren całego kraju - Cały kraj

Określenie przedmiotu działalności wg PKD: 37.10.Z Przetwarzanie odpadów metalowych, włączając złom38.31.Z Demontaż wyrobów zużytych45.11.Z Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek45.19.Z Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli45.20.Z Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli45.32.Z Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli45.40.Z Sprzedaż hurtowa i detaliczna motocykli, ich naprawa i konserwacja oraz sprzedaż hurtowa i detaliczna części i akcesoriów do nich46.77.Z Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu49.41.Z Transport drogowy towarów50.10.B Sprzedaż detaliczna pojazdów samochodowych50.20.A Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych50.30.B Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych50.40.Z Sprzedaż, konserwacja i naprawa motocykli oraz sprzedaż części i akcesoriów do nich51.57.Z Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu52.21.Z Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy
948 1999-10-15 1999-10-15 1999-10-15 1999-10-15

Firma Przedsiębiorcy: FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA "DROMADER"Iłowa Ul.Traugutta 40Miejsce prowadzenia działalności: - Siedziba firmyIłowa Czyżówek na działce Nr 136/2 - PozostałeTeren całego kraju - Cały kraj
Określenie przedmiotu działalności wg PKD: 37.10.Z Przetwarzanie odpadów metalowych, włączając złom38.31.Z Demontaż wyrobów zużytych45.11.Z Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek
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45.19.Z Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli45.20.Z Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli45.32.Z Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli45.40.Z Sprzedaż hurtowa i detaliczna motocykli, ich naprawa i konserwacja oraz sprzedaż hurtowa i detaliczna części i akcesoriów do nich46.77.Z Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu49.41.Z Transport drogowy towarów50.10.B Sprzedaż detaliczna pojazdów samochodowych50.20.A Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych50.30.B Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych50.40.Z Sprzedaż, konserwacja i naprawa motocykli oraz sprzedaż części i akcesoriów do nich51.57.Z Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu52.21.Z Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy

952 1999-11-01 1999-11-05 1999-11-05 1999-11-05
Firma Przedsiębiorcy: Iłowa Borowe 26Miejsce prowadzenia działalności: - Lokal usługowy

960 2000-02-01 2000-01-17 2000-01-17 2000-01-17
Firma Przedsiębiorcy: ZAKŁAD FRYZJERSKIIłowa Żeromskiego 32Miejsce prowadzenia działalności: - Lokal usługowy

Określenie przedmiotu działalności wg PKD: 93.02.Z Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne
968 2000-03-26 2000-03-16 2000-03-16 2000-03-16

Firma Przedsiębiorcy: Teren całego krajuMiejsce prowadzenia działalności: - Cały kraj
972 2000-06-01 2000-04-26 2000-04-26 2000-04-26

Firma Przedsiębiorcy: Teren całego krajuMiejsce prowadzenia działalności: - Cały kraj
982 2000-07-01 2000-06-30 2000-06-30 2000-06-30Firma Przedsiębiorcy: Zakład Usług Melioracyjno KanalizacyjnychIłowa Ul.Kolejowa 3/2Miejsce prowadzenia działalności: - Siedziba firmyTeren całego kraju - Cały kraj

Określenie przedmiotu działalności wg PKD: 45.24.B Budowa pozostałych obiektów inżynierii wodnej45.33.B Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych
987 2000-08-08 2000-08-07 2000-08-07 2000-08-07

Firma Przedsiębiorcy: Firma Handlowo-Usługowa "RENBUD"Teren całego krajuMiejsce prowadzenia działalności: - Cały krajŻary Podchorążych 42 - Biuro handlowe990 2000-09-01 2000-08-09 2000-08-09 2000-08-09
Firma Przedsiębiorcy: Gabinet kosmetyczny "MAGDA"Iłowa ul. Kościuszki 12Miejsce prowadzenia działalności: - Lokal usługowy

Określenie przedmiotu działalności wg PKD: 93.02.Z Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne96.02.Z Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne
991 2000-09-01 2000-08-21 2000-08-21 2000-08-21

Firma Przedsiębiorcy: ROMAN KACZMAREK68-120 Iłowa ul. Poniatowskiego 15Miejsce prowadzenia działalności: - Siedziba firmy
994 2000-09-15 2000-08-23 2000-08-23 2000-08-23

Firma Przedsiębiorcy: Teren całego krajuMiejsce prowadzenia działalności: - Cały kraj
1001 2000-10-30 2000-10-03 2000-10-03 2000-10-03

Firma Przedsiębiorcy: ELŻBIETA KUŁACZ68-120 Iłowa ul.Konopnickiej 12Miejsce prowadzenia działalności: - Siedziba firmy68-132 Przewóz, Przewóz bn. na działce Nr 107/4 - Lokal usługowyTeren całego kraju - Cały kraj68-132 Przewóz ul.Wojska Polskiego na działce Nr 187/1 - Sklep
Określenie przedmiotu działalności wg PKD: 47.76.Z Sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, nawozów, żywych zwierząt domowych, karmy dla zwierząt domowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach47.81.Z Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach i targowiskach
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47.82.Z Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach66.12.Z Działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowych68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi96.02.Z Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne

1004 2000-10-20 2000-10-18 2000-10-18 2000-10-18
Firma Przedsiębiorcy: Teren całego krajuMiejsce prowadzenia działalności: - Cały kraj

1008 2001-01-01 2000-11-15 2000-11-15 2000-11-15
Firma Przedsiębiorcy: ROBERT WILK ZAKŁAD USŁUG LEŚNYCH "DRWAL"68-120 Iłowa, Czyżówek 35Miejsce prowadzenia działalności: - Siedziba firmy

Określenie przedmiotu działalności wg PKD: 02.10.Z Gospodarka leśna i pozostała działalność leśna, z wyłączeniem pozyskiwania produktów leśnych02.20.Z Pozyskiwanie drewna02.40.Z Działalność usługowa związana z leśnictwem
1014 2001-02-01 2001-01-11 2001-01-15 2001-01-15

Firma Przedsiębiorcy: USŁUGI SAMOCHODOWE MARIUSZ CHODAKOWSKIIłowa Ul.Ogrodowa 18aMiejsce prowadzenia działalności: - Siedziba firmyTrzebiel Królów na działce Nr 146/2 - Lokal usługowy
Określenie przedmiotu działalności wg PKD: 50.20.A Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych50.20.B Pomoc drogowa oraz pozostała działalność usługowa związana z pojazdami samochodowymi50.30.B Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych

1020 2001-03-01 2001-02-26 2001-02-27 2001-02-27
Firma Przedsiębiorcy: STRZELEC ROBERTIłowa Ul.Ogrodowa 16H/7Miejsce prowadzenia działalności: - Siedziba firmy68-212 Trzebiel,  Królów na działce nr 146/2 - Sklep68-120 Iłowa ul.Traugutta 19a - Siedziba firmy

Określenie przedmiotu działalności wg PKD: 46.12.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych46.19.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju51.12.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych51.19.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju
1021 2001-03-01 2001-02-19 2001-02-27 2001-02-27

Firma Przedsiębiorcy: ŻUCHOWSKI MAREKIłowa Ul.Ogrodowa 16H/9Miejsce prowadzenia działalności: - Siedziba firmyTrzebiel Królów Stacja Paliw na działce nr 146/2 - Lokal usługowy
Określenie przedmiotu działalności wg PKD: 51.12.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych51.19.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju

1022 2001-02-19 2001-02-19 2001-02-27 2001-02-27
Firma Przedsiębiorcy: "AREX" ARKADIUSZ KRUKOWSKI68-200 Żary, Żary - Kunice al. Wojska Polskiego 39Miejsce prowadzenia działalności: - Sklep

Określenie przedmiotu działalności wg PKD: 46.12.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych46.17.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych46.19.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju
1023 2001-03-01 2001-02-26 2001-02-27 2001-02-27

Firma Przedsiębiorcy: ARTUR RAKOWSKI68-120 Iłowa ul.Żeromskiego 15AMiejsce prowadzenia działalności: - Siedziba firmy
Określenie przedmiotu działalności wg PKD: 41.20.Z Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych43.31.Z Tynkowanie43.32.Z Zakładanie stolarki budowlanej43.33.Z Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian43.91.Z Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych43.99.Z Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane
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Numer Ewidencyjny Data rozp. działalności Data wpisu do ewidencji Data odbioru zaświadczeniaData zgłoszenia do ewidencji Data zak. działalności Data wykreślenia Data dec. o wykreśleniuData zgł. zak. działalności Nr dec. o wykreśleniu
45.20.Z Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli46.12.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych46.17.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych46.19.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju47.30.Z Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw47.78.Z Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach52.21.Z Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy

1024 2001-03-01 2001-02-26 2001-02-27 2001-02-27
Firma Przedsiębiorcy: P.U.H. RADZISZEWSKI JERZY68-120 Iłowa ul.Bolesława Chrobrego 18/2Miejsce prowadzenia działalności: - Siedziba firmy65-001 Zielona Góra ul.Al. Zjednoczenia 128a - Lokal usługowy

Określenie przedmiotu działalności wg PKD: 46.12.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych46.17.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych46.19.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju51.12.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych51.17.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych51.19.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju
1025 2001-03-01 2001-02-19 2001-02-27 2001-02-27

Firma Przedsiębiorcy: FIRMA USŁUGOWA KRZYSZTOF CHODAKOWSKI68-120 Iłowa ul. Żagańska 61aMiejsce prowadzenia działalności: - SklepTeren całego kraju - Cały kraj
Określenie przedmiotu działalności wg PKD: 45.20.Z Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli46.12.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych46.17.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych46.19.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju47.30.Z Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw47.78.Z Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach50.20.A Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych50.20.B Pomoc drogowa oraz pozostała działalność usługowa związana z pojazdami samochodowymi51.12.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych51.19.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju52.21.Z Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy

1027 2001-03-01 2001-02-27 2001-02-27 2001-02-27
Firma Przedsiębiorcy: ADAMSKI PIOTRTrzebiel Królów Stacja Paliw na działce nr 146/2Miejsce prowadzenia działalności: - Sklep

Określenie przedmiotu działalności wg PKD: 51.12.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych51.19.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju74.50.B Działalność jednoosobowych podmiotów gospodarczych prowadzących działalność gospodarczą wyłącznie na rzecz jednego podmiotu
1031 2001-03-15 2001-03-02 2001-03-02 2001-03-02

Firma Przedsiębiorcy: USŁUGI TRANSPORTOWE ZDZISŁAW KOŁBUCIłowa Konin Żagański 148/14Miejsce prowadzenia działalności: - Siedziba firmyTeren całego kraju - Cały kraj
Określenie przedmiotu działalności wg PKD: 60.24.A Transport drogowy towarów pojazdami specjalizowanymi90.01.Z Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków

1040 1992-05-04 2001-03-12 2001-03-15 2001-03-15
Firma Przedsiębiorcy: "HATEX" HENRYK I ANDRZEJ RZEPA68-120 Iłowa ul. Blacharska 19Miejsce prowadzenia działalności: - Siedziba firmy
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68-120 Iłowa ul. Konopnickiej 13 - Lokal usługowy

Określenie przedmiotu działalności wg PKD: 13.99.Z Produkcja pozostałych wyrobów tekstylnych, gdzie indziej niesklasyfikowana17.29.Z Produkcja pozostałych wyrobów z papieru i tektury22.22.Z Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych28.94.Z Produkcja maszyn dla przemysłu tekstylnego, odzieżowego i skórzanego32.99.Z Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana46.90.Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana47.19.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach
1041 1992-05-04 2001-03-12 2001-03-15 2001-03-15

Firma Przedsiębiorcy: "HATEX" HENRYK I ANDRZEJ RZEPA68-120 Iłowa ul. Blacharska 19Miejsce prowadzenia działalności: - Siedziba firmy68-120 Iłowa ul. Konopnickiej 13 - Lokal usługowy
Określenie przedmiotu działalności wg PKD: 13.99.Z Produkcja pozostałych wyrobów tekstylnych, gdzie indziej niesklasyfikowana17.29.Z Produkcja pozostałych wyrobów z papieru i tektury22.22.Z Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych28.94.Z Produkcja maszyn dla przemysłu tekstylnego, odzieżowego i skórzanego32.99.Z Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana46.90.Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana47.19.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach

1053 1999-07-01 2001-03-30 2001-03-30 2001-03-30
Firma Przedsiębiorcy: NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ PORADNIA PIELĘGNIAREK ŚRODOWISKOWO-RODZINNYCH "HYGIEJA"Iłowa Ul.Kolejowa 7Miejsce prowadzenia działalności: - Siedziba firmyTeren miasta i gminy Iłowa - Teren gminy Iłowa

Określenie przedmiotu działalności wg PKD: 85.14.C Działalność pielęgniarek i położnych
1054 1999-07-01 2001-03-30 2001-03-30 2001-03-30

Firma Przedsiębiorcy: NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ PORADNIA PIELĘGNIAREK ŚRODOWISKOWO-RODZINNYCH "HYGIEJA"Iłowa Ul.Kolejowa 7Miejsce prowadzenia działalności: - Siedziba firmyTeren miasta i gminy Iłowa - Teren gminy Iłowa
Określenie przedmiotu działalności wg PKD: 85.14.C Działalność pielęgniarek i położnych

1063 2001-05-02 2001-04-20 2001-04-20 2001-04-20
Firma Przedsiębiorcy: 

Iłowa Czerna 47Miejsce prowadzenia działalności: - Lokal usługowyTeren całego kraju - Cały kraj1068 1991-03-13 2001-06-05 2001-06-08 2001-06-08
Firma Przedsiębiorcy: WANDA SZCZOTKA - JEDYNAK68-120 Iłowa ul. Plac Wolności 22Miejsce prowadzenia działalności: - Apteka68-120 Iłowa ul. Mickiewicza 21 - Sklep zielarski

Określenie przedmiotu działalności wg PKD: 47.41.Z Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach47.42.Z Sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach47.73.Z Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach47.74.Z Sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych, włączając ortopedyczne, prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach47.75.Z Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach47.91.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet61.10.Z Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej61.20.Z Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej68.10.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
1069 1993-01-01 2001-06-06 2001-06-12 2001-06-12

Firma Przedsiębiorcy: PRYWATNY GABINET STOMATOLOGICZNY ANNA BARTKOWIAK68-120 Iłowa ul.Kolejowa 7Miejsce prowadzenia działalności: - Lokal usługowyLeszno ul.Piastowska 29 - Lokal usługowy
Określenie przedmiotu działalności wg PKD: 86.23.Z Praktyka lekarska dentystyczna1070 2001-07-01 2001-06-15 2001-06-15 2001-06-15

Firma Przedsiębiorcy: SKLEP SPOŻYWCZO-PRZEMYSŁOWY
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Iłowa Czerna 25BMiejsce prowadzenia działalności: - Sklep

Określenie przedmiotu działalności wg PKD: 52.11.Z Sprzedaż detaliczna w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych52.25.Z Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych52.48.F Sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, nawozów
1071 2001-06-25 2001-06-18 2001-06-18 2001-06-18

Firma Przedsiębiorcy: Żary Cicha 2aMiejsce prowadzenia działalności: - Sklep
1074 2001-07-01 2001-06-28 2001-06-28 2001-06-28Firma Przedsiębiorcy: Handel Obwoźny "DARIA"Teren całego krajuMiejsce prowadzenia działalności: - PozostałeJamkowa Żagańska Konin Żagański 146/4 - Siedziba firmy
1075 2000-01-01 2001-06-29 2001-06-29 2001-06-29

Firma Przedsiębiorcy: NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ PRAKTYKA LEKARZA RODZINNEGO "ZDROWIE" ELŻBIETA GLINIAKIłowa Konin Żagański 32Miejsce prowadzenia działalności: - Lokal usługowyIłowa Ul.Kościuszki 12 - Lokal usługowy
Określenie przedmiotu działalności wg PKD: 80.42.B Kształcenie ustawiczne dorosłych i pozostałe formy kształcenia, gdzie indziej niesklasyfikowane85.12.Z Praktyka lekarska85.14.C Działalność pielęgniarek i położnych85.14.F Działalność związana z ochroną zdrowia ludzkiego pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana

1078 1999-02-18 2001-06-29 2001-07-16 2001-07-16
Firma Przedsiębiorcy: Gabinet Stomatologiczny Zaświadczenie o wpisie w Okręgowej Izbie Lekarskiej pod nr 99-000736Iłowa Ogrodowa 13/3Miejsce prowadzenia działalności: - Lokal usługowyIłowa Kolejowa 7 - Lokal usługowy

1079 1999-09-11 2001-07-02 2001-07-16 2001-07-16
Firma Przedsiębiorcy: Zaświadczenie o wpisie w Okręgowej Izbie Lekarskiej pod nr 99-000868Iłowa Blacharska 15Miejsce prowadzenia działalności: - Lokal usługowyTeren gminy Iłowa - Teren gminy Iłowa

1080 2001-08-20 2001-08-09 2001-08-09 2001-08-09
Firma Przedsiębiorcy: MECHANIKA POJAZDOWAIłowa Ogrodowa 13/1Miejsce prowadzenia działalności: - Siedziba firmyIłowa Ogrodowa na działce Nr 455/2 - Lokal usługowy

Określenie przedmiotu działalności wg PKD: 50.20.A Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych
1083 2001-09-14 2001-09-07 2001-09-07 2001-09-07Firma Przedsiębiorcy: PPHU "EDO"Iłowa Plac Wolności 17/1Miejsce prowadzenia działalności: - SklepIłowa Traugutta 29d - Siedziba firmyTeren całego kraju - Cały kraj
1087 2001-10-15 2001-10-09 2001-10-09 2001-10-09

Firma Przedsiębiorcy: P.H.U. "KAJA"Iłowa Kościelna dz.nr 768/2Miejsce prowadzenia działalności: - SklepTeren całego kraju - Cały kraj1089 2001-11-01 2001-10-22 2001-10-22 2001-10-22
Firma Przedsiębiorcy: PPHU "YUCCA" DOROTA STANULAIłowa Konin Żagański 60Miejsce prowadzenia działalności: - Lokal usługowyTeren całego kraju - Cały kraj

Określenie przedmiotu działalności wg PKD: 02.01.A Gospodarka leśna02.02.Z Działalność usługowa związana z leśnictwem20.40.Z Produkcja opakowań drewnianych45 BUDOWNICTWO51.53.A Sprzedaż hurtowa drewna60.24.A Transport drogowy towarów pojazdami specjalizowanymi
1091 2001-12-01 2001-11-05 2001-11-05 2001-11-05

Firma Przedsiębiorcy: Biuro Usług Finansowych Zezwolenie Nr 295225/01 Państwowy Urząd Nadzoru Ubezpieczeń w WarszawieTeren całego krajuMiejsce prowadzenia działalności: - Cały kraj
1095 2002-01-01 2001-12-05 2001-12-05 2001-12-05

Firma Przedsiębiorcy: ZAKŁAD USŁUG LEŚNYCH ZOFIA RAUZAIłowa Kowalice 12Miejsce prowadzenia działalności: - Siedziba firmy
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Określenie przedmiotu działalności wg PKD: 02.01.A Gospodarka leśna02.02.Z Działalność usługowa związana z leśnictwem1096 2001-12-20 2001-12-19 2001-12-19 2001-12-19

Firma Przedsiębiorcy: TAKSÓWKA OSOBOWA NR 47Iłowa Ul.Drzymały 11Miejsce prowadzenia działalności: - Siedziba firmyMiasto Żagań na zlecenie klienta - Pozostałe
Określenie przedmiotu działalności wg PKD: 49.32.Z Działalność taksówek osobowych60.22.Z Działalność taksówek osobowych

1099 2002-01-23 2002-01-23 2002-01-23 2002-01-23
Firma Przedsiębiorcy: PRZEDSIĘBIORSTWO OGÓLNOBUDOWLANE "PRO-Q" PIOTR HANDZLIK68-120 Iłowa, Konin Żagański 104Miejsce prowadzenia działalności: - Siedziba firmy

Określenie przedmiotu działalności wg PKD: 41.10.Z Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków41.20.Z Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych42.13.Z Roboty związane z budową mostów i tuneli42.91.Z Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej42.99.Z Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane43.11.Z Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych43.12.Z Przygotowanie terenu pod budowę43.13.Z Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich43.29.Z Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych43.31.Z Tynkowanie43.32.Z Zakładanie stolarki budowlanej43.33.Z Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian43.34.Z Malowanie i szklenie43.39.Z Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych43.91.Z Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych43.99.Z Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane68.10 Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
1102 2002-02-01 2002-01-24 2002-01-24 2002-01-24

Firma Przedsiębiorcy: Sklep spożywczo - przemysłowyIłowa Kościuszki 1Miejsce prowadzenia działalności: - Sklep
Określenie przedmiotu działalności wg PKD: 47.11.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych47.21.Z Sprzedaż detaliczna owoców i warzyw prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach47.22.Z Sprzedaż detaliczna mięsa i wyrobów z mięsa prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach47.23.Z Sprzedaż detaliczna ryb, skorupiaków i mięczaków prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach47.24.Z Sprzedaż detaliczna pieczywa, ciast, wyrobów ciastkarskich i cukierniczych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach47.25.Z Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach47.26.Z Sprzedaż detaliczna wyrobów tytoniowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach47.29.Z Sprzedaż detaliczna pozostałej żywności prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

1103 2002-02-01 2002-01-24 2002-01-24 2002-01-24
Firma Przedsiębiorcy: Piekarnia "OMEGA"68-131 Wymiarki ul. Księcia Witolda 5bMiejsce prowadzenia działalności: - Piekarnia

Określenie przedmiotu działalności wg PKD: 10.71.Z Produkcja pieczywa; produkcja świeżych wyrobów ciastkarskich i ciastek
1104 2002-02-01 2002-01-24 2002-01-24 2002-01-24

Firma Przedsiębiorcy: Piekarnia "OMEGA"68-131 Wymiarki ul. Księcia Witolda 5bMiejsce prowadzenia działalności: - Piekarnia
Określenie przedmiotu działalności wg PKD: 10.71.Z Produkcja pieczywa; produkcja świeżych wyrobów ciastkarskich i ciastek

1109 2002-03-11 2002-02-13 2002-02-13 2002-02-13
Firma Przedsiębiorcy: MARIUSZ KRÓL SKLEP SPOŻYWCZO-PRZEMYSŁOWY
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68-120 Iłowa, Jankowa Żagańska 45/2Miejsce prowadzenia działalności: - Siedziba firmy, sklep

Określenie przedmiotu działalności wg PKD: 47.11.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych47.25.Z Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
1110 2002-03-15 2002-02-20 2002-02-20 2002-02-20

Firma Przedsiębiorcy: Usługi transportoweIłowa 1 Maja 7Miejsce prowadzenia działalności: - Siedziba firmyTeren całego kraju - Cały kraj
Określenie przedmiotu działalności wg PKD: 60.24.B Transport drogowy towarów pojazdami uniwersalnymi

1114 2002-04-20 2002-03-11 2002-03-11 2002-03-11Firma Przedsiębiorcy: P.H.U. "GABI"Teren całego krajuMiejsce prowadzenia działalności: - Cały kraj
1121 2002-06-01 2002-05-28 2002-05-28 2002-05-28

Firma Przedsiębiorcy: SKLEP WIELOBRANŻOWY EUGENIA ANNA PASTERNAKIłowa Czyżówek 19Miejsce prowadzenia działalności: - Sklep
Określenie przedmiotu działalności wg PKD: 52.11.Z Sprzedaż detaliczna w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych52.25.Z Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych

1128 2002-09-01 2002-08-12 2002-08-12 2002-08-12
Firma Przedsiębiorcy: SKLEP OGÓLNOSPOŻYWCZY ZOFIA STELWACH68-120 Iłowa ul. Kościelna działka Nr 768/3Miejsce prowadzenia działalności: - Sklep

Określenie przedmiotu działalności wg PKD: 47.21.Z Sprzedaż detaliczna owoców i warzyw prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach47.23.Z Sprzedaż detaliczna ryb, skorupiaków i mięczaków prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach47.24.Z Sprzedaż detaliczna pieczywa, ciast, wyrobów ciastkarskich i cukierniczych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach47.29.Z Sprzedaż detaliczna pozostałej żywności prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach47.76.Z Sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, nawozów, żywych zwierząt domowych, karmy dla zwierząt domowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
1144 2002-12-16 2002-12-06 2002-12-16 2002-12-16

Firma Przedsiębiorcy: PRZEDSIĘBIORSTWO ZAOPATRZENIOWO-USŁUGOWE "CERAMIKA" MICHAŁ PIOTROWIAKGozdnica Ul.Konopnickiej 2Miejsce prowadzenia działalności: - Sklep
Określenie przedmiotu działalności wg PKD: 51.53.B Sprzedaż hurtowa materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego51.54.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego51.55.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych51.90.Z Pozostała sprzedaż hurtowa52.46.Z Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła52.48.G Sprzedaż detaliczna artykułów nieżywnościowych w wyspecjalizowanych sklepach, gdzie indziej niesklasyfikowana60.24.B Transport drogowy towarów pojazdami uniwersalnymi

1146 2002-12-30 2002-12-23 2002-12-23 2002-12-23
Firma Przedsiębiorcy: JERZY GRZESIK PRZEDSIĘBIORSTWO "ALFA - OIL"68-100 Żagań ul. Nowogródzka 82Miejsce prowadzenia działalności: - Sklep, Siedziba firmy68-120 Iłowa ul. Mickiewicza 1 - Lokal usługowy

Określenie przedmiotu działalności wg PKD: 43.22.Z Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych45.31.Z Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli45.32.Z Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli45.40.Z Sprzedaż hurtowa i detaliczna motocykli, ich naprawa i konserwacja oraz sprzedaż hurtowa i detaliczna części i akcesoriów do nich46.43.Z Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego46.71.Z Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych46.73.Z Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego46.74.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego
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46.77.Z Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu47.30.Z Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw47.52.Z Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach47.78.Z Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach47.79.Z Sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach47.91.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet49.39.Z Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany49.41.Z Transport drogowy towarów96.03.Z Pogrzeby i działalność pokrewna

1150 2003-03-17 2003-03-05 2003-03-05 2003-03-05Firma Przedsiębiorcy: Firma Handlowo - UsługowaTeren całego krajuMiejsce prowadzenia działalności: - Cały kraj1154 2003-05-08 2003-05-07 2003-05-07 2003-05-07
Firma Przedsiębiorcy: MIROSŁAW MAGIEROWSKI "m-glass"68-120 Iłowa ul. Bolesława Chrobrego 4/8Miejsce prowadzenia działalności: - Siedziba firmy

Określenie przedmiotu działalności wg PKD: 38.32.Z Odzysk surowców z materiałów segregowanych46.19.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju46.69.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń46.77.Z Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu46.90.Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania71.12.Z Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne71.20.B Pozostałe badania i analizy techniczne73.11.Z Działalność agencji reklamowych 73.20.Z Badanie rynku i opinii publicznej81.21.Z Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
1155 2003-07-01 2003-05-12 2003-05-12 2003-05-12

Firma Przedsiębiorcy: Zakład FryzjerskiIłowa Plac Wolności 13Miejsce prowadzenia działalności: - Lokal usługowy
1156 2003-05-13 2003-05-13 2003-05-13 2003-05-13

Firma Przedsiębiorcy: "Mat" - usługi transportoweIłowa M.Konopnickiej 11/10Miejsce prowadzenia działalności: - Siedziba firmyTeren całego kaju i za granicą - Cały kraj1157 2003-05-19 2003-05-14 2003-05-14 2003-05-14
Firma Przedsiębiorcy: Zakład Produkcyjno-Usługowo-Handlowy Iłowa ul. Żagańska 70Iłowa Żagańska 70Miejsce prowadzenia działalności: - Lokal usługowyIłowa Żagańska 63 - Lokal usługowyTeren całego kraju - Cały kraj

1162 2003-07-01 2003-06-23 2003-06-23 2003-06-23
Firma Przedsiębiorcy: "EL - GAZ" WIESŁAW WRZESIŃSKIIłowa Ogrodowa 12Miejsce prowadzenia działalności: - Siedziba firmyTeren całego kraju - Cały kraj

Określenie przedmiotu działalności wg PKD: 45.33.A Wykonywanie instalacji centralnego ogrzewania i wentylacyjnych45.33.B Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych45.33.C Wykonywanie instalacji gazowych
1163 2003-07-01 2003-06-27 2003-06-27 2003-06-27

Firma Przedsiębiorcy: USŁUGI - MECHANIKA POJAZDOWA ANDRZEJ KISIELEWSKIIłowa Czyżówek 2Miejsce prowadzenia działalności: - Lokal usługowy
Określenie przedmiotu działalności wg PKD: 50.20.A Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych

1168 2003-08-28 2003-08-13 2003-08-13 2003-08-13
Firma Przedsiębiorcy: MAŁGORZATA SAWICKA ZAKŁAD FRYZJERSKI68-120 Iłowa, Konin Żagański 16Miejsce prowadzenia działalności: - Siedziba firmy, zakład fryzjerski

Określenie przedmiotu działalności wg PKD: 96.02.Z Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne
1170 2003-09-01 2003-08-28 2003-08-28 2003-08-28

Firma Przedsiębiorcy: PIOTR BALIK "MULTICOM"
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68-120 Iłowa ul.Kościuszki 12/4Miejsce prowadzenia działalności: - Siedziba firmy

Określenie przedmiotu działalności wg PKD: 47.41.Z Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach47.42.Z Sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach58.29.Z Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania61.90.Z Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem62.02.Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki62.03.Z Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi62.09.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych63.11.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność95.11.Z Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych
1172 2003-10-01 2003-09-08 2003-09-08 2003-09-08

Firma Przedsiębiorcy: Gabinet Odnowy Biologicznej I Kosmetyki Leczniczej Wojciech LeśnyŻary Wieniawskiego 2DMiejsce prowadzenia działalności: - Siedziba firmy
Określenie przedmiotu działalności wg PKD: 92.62.Z Pozostała działalność związana ze sportem93.02.Z Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne93.04.Z Działalność związana z poprawą kondycji fizycznej

1174 2003-09-15 2003-09-10 2003-09-10 2003-09-10
Firma Przedsiębiorcy: Zakład Usług Leśnych "TADLAS"Iłowa Plac Wolności 13/3Miejsce prowadzenia działalności: - Siedziba firmyTeren całego kraju - Cały kraj

1176 2003-11-15 2003-11-07 2003-11-07 2003-11-07
Firma Przedsiębiorcy: BOŻENA PIEKARSKA FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA68-120 Iłowa ul. Pałacowa 4/3Miejsce prowadzenia działalności: - Siedziba firmy68-131 Wymiarki ul. Księcia Witolda 20 - Sklep

Określenie przedmiotu działalności wg PKD: 13.30.Z Wykończanie wyrobów włókienniczych43.33.Z Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian47.19.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach47.51.Z Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach47.61.Z Sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach47.62.Z Sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach47.65.Z Sprzedaż detaliczna gier i zabawek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach47.77.Z Sprzedaż detaliczna zegarków, zegarów i biżuterii prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach47.79.Z Sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach47.82.Z Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach47.89.Z Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach95.29.Z Naprawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego
1187 2004-03-22 2004-03-09 2004-03-09 2004-03-09

Firma Przedsiębiorcy: P.P.H.U. Berkowski Paweł 68-120 Iłowa ul. 1 Maja 11Iłowa 1 Maja 11Miejsce prowadzenia działalności: - Siedziba firmyZielona Góra Al. Zjednoczenia 118 - SklepTeren całego kraju - Cały kraj
1191 1994-01-20 2004-03-18 2004-03-23 2004-03-23

Firma Przedsiębiorcy: "WIK" EDWARD WIŚNIEWSKI68-200 Żary ul. Szymanowskiego 63/20Miejsce prowadzenia działalności: - Siedziba firmy68-120 Iłowa ul. Żagańska 3 - Sklep
Określenie przedmiotu działalności wg PKD: 02.40.Z Działalność usługowa związana z leśnictwem33.12.Z Naprawa i konserwacja maszyn33.20.Z Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia47.79.Z Sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

Strona 27 2009-12-17 13:35:58



Numer Ewidencyjny Data rozp. działalności Data wpisu do ewidencji Data odbioru zaświadczeniaData zgłoszenia do ewidencji Data zak. działalności Data wykreślenia Data dec. o wykreśleniuData zgł. zak. działalności Nr dec. o wykreśleniu
47.91.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet47.99.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami49.41.Z Transport drogowy towarów95.22.Z Naprawa i konserwacja urządzeń gospodarstwa domowego oraz sprzętu użytku domowego i ogrodniczego

1192 2004-06-04 2004-04-23 2004-04-23 2004-04-23
Firma Przedsiębiorcy: Zakład Nagrobkowy Podgórski JerzyIłowa Żagańska 52Miejsce prowadzenia działalności: - Lokal usługowy

Określenie przedmiotu działalności wg PKD: 26.70.Z Produkcja wyrobów ze skał i kamienia naturalnego
1193 2004-05-10 2004-04-28 2004-04-28 2004-04-28Firma Przedsiębiorcy: P.W. Kurczewski Rafał68-120 Iłowa ul.Żagańska 61AMiejsce prowadzenia działalności: - Lokal usługowy

Określenie przedmiotu działalności wg PKD: 45.11.Z Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek45.19.Z Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli45.20.Z Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli45.31.Z Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli45.32.Z Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli47.30.Z Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw52.21.Z Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy77.39.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane
1194 2004-05-12 2004-05-05 2004-05-05 2004-05-05Firma Przedsiębiorcy: "MECHANIKA POJAZDOWA" Helena JaroszIłowa Syrokomli 10Miejsce prowadzenia działalności: - Lokal usługowy

Określenie przedmiotu działalności wg PKD: 29.32.B Działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji maszyn rolniczych i leśnych50.20.A Obsługa i naprawa pojazdów mechanicznych
1198 2004-06-01 2004-05-14 2004-05-20 2004-05-20

Firma Przedsiębiorcy: PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "MATADI" ERIK RAUWIŁOWA OGRODOWA 9DMiejsce prowadzenia działalności: - Siedziba firmy
Określenie przedmiotu działalności wg PKD: 01.41.B Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni15.81.A Produkcja pieczywa15.81.B Produkcja wyrobów ciastkarskich świeżych15.82.Z Produkcja wyrobów piekarskich i ciastkarskich o przedłużonej trwałości15.84.Z Produkcja kakao, czekolady i wyrobów cukierniczych45.25.E Wykonywanie specjalistycznych robót budowlanych, gdzie indziej niesklasyfikowanych45.43.A Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian51.31.Z Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw52.11.Z Sprzedaż detaliczna w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych55.30.B Placówki gastronomiczne pozostałe

1200 2004-07-05 2004-06-14 2004-06-14 2004-06-14
Firma Przedsiębiorcy: "SKLEP Z ODZIEŻĄ UŻYWANĄ" MARIANNA EISENTRAUTIłowa Kolejowa 5Miejsce prowadzenia działalności: - Sklep

Określenie przedmiotu działalności wg PKD: 52.50.Z Sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w sklepach52.62.A Sprzedaż detaliczna żywności i artykułów spożywczych prowadzona na straganach i targowiskach52.62.B Sprzedaż detaliczna pozostałych towarów prowadzona na straganach i targowiskach
1201 2004-07-01 2004-06-14 2004-06-14 2004-06-14

Firma Przedsiębiorcy: P.H.U. "KONSERWATOR"Iłowa Konin Żagański 137/1Miejsce prowadzenia działalności: - Siedziba firmyIłowa Ul.Żagańska 83 - Lokal usługowyTeren całego kraju - Cały kraj
Określenie przedmiotu działalności wg PKD: 28.51.Z Obróbka metali i nakładanie powłok na metale
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Numer Ewidencyjny Data rozp. działalności Data wpisu do ewidencji Data odbioru zaświadczeniaData zgłoszenia do ewidencji Data zak. działalności Data wykreślenia Data dec. o wykreśleniuData zgł. zak. działalności Nr dec. o wykreśleniu
28.52.Z Obróbka mechaniczna elementów metalowych29.22.Z Produkcja urządzeń dźwigowych i chwytaków29.24.B Działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana31.10.B Działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy, konserwacji i przezwajania silników elektrycznych prądnic i transformatorów,50.10.A Sprzedaż hurtowa pojazdów samochodowych50.10.B Sprzedaż detaliczna pojazdów samochodowych50.20.A Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych50.20.B Pomoc drogowa oraz pozostała działalność usługowa związana z pojazdami samochodowymi50.30.A Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych50.30.B Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych50.40.Z Sprzedaż, konserwacja i naprawa motocykli oraz sprzedaż części i akcesoriów do nich50.50.Z Sprzedaż detaliczna paliw60.24.B Transport drogowy towarów pojazdami uniwersalnymi60.24.C Wynajem samochodów ciężarowych z kierowcą71.10.Z Wynajem samochodów osobowych71.21.Z Wynajem pozostałych środków transportu lądowego71.40.Z Wypożyczanie artykułów użytku osobistego i domowego

1204 2004-07-01 2004-06-21 2004-06-21 2004-06-21
Firma Przedsiębiorcy: Iłowa Kościuszki 3Miejsce prowadzenia działalności: - Siedziba firmyTrzebiel Królów na dz.nr 145/1 Stacja - Lokal usługowy

Określenie przedmiotu działalności wg PKD: 50.30.B Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych50.50.Z Sprzedaż detaliczna paliw
1207 2004-08-01 2004-07-23 2004-07-23 2004-07-23

Firma Przedsiębiorcy: WALDEMAR CICHOCKI68-120 Iłowa, Borowe 19AMiejsce prowadzenia działalności: - Siedziba firmy
Określenie przedmiotu działalności wg PKD: 46.19.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju47.89.Z Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach1209 2004-08-02 2004-07-26 2004-07-26 2004-07-26

Firma Przedsiębiorcy: GroMik Andrzej GroszekIłowa Ul.Borowska 5d/2Miejsce prowadzenia działalności: - Siedziba firmyWrocław Ul.M.Hłaski 30/10 - Pozostałe
Określenie przedmiotu działalności wg PKD: 30.02.Z Produkcja komputerów i pozostałych urządzeń do przetwarzania informacji45.31.D Wykonywanie pozostałych instalacji elektrycznych52.48.A Sprzedaż detaliczna mebli, wyposażenia biurowego, komputerów oraz sprzętu telekomunikacyjnego64.20.C Transmisja danych64.20.G Działalność telekomunikacyjna pozostała72.10.Z Doradztwo w zakresie sprzętu komputerowego72.22.Z Działalność w zakresie oprogramowania, pozostała72.30.Z Przetwarzanie danych72.40.Z Działalność związana z bazami danych72.50.Z Konserwacja i naprawa maszyn biurowych, księgujących i sprzętu komputerowego72.60.Z Działalność związana z informatyką, pozostała74.40.Z Reklama74.81.Z Działalność fotograficzna80.42.B Kształcenie ustawiczne dorosłych i pozostałe formy kształcenia, gdzie indziej niesklasyfikowane

1210 2004-09-01 2004-07-26 2004-07-26 2004-07-26
Firma Przedsiębiorcy: AUTO-SERWIS KRZYSZTOF KRÓLMirostowice Dolne Kolejowa 19bMiejsce prowadzenia działalności: - Lokal usługowy

Określenie przedmiotu działalności wg PKD: 50.20.A Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych
1211 1997-05-10 2004-07-28 2004-07-28 2004-07-28

Firma Przedsiębiorcy: KRYSTYNA RZEPIEL BIURO OBROTU NIERUCHOMOŚCIAMI I USŁUG FINANSOWYCH "GLOBAL"
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68-100 Żagań ul. Warszawska 4-5Miejsce prowadzenia działalności: - Siedziba firmy, biuro

Określenie przedmiotu działalności wg PKD: 64.92.Z Pozostałe formy udzielania kredytów68.31.Z Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami
1212 2004-09-01 2004-08-24 2004-08-24 2004-08-24

Firma Przedsiębiorcy: "INWEST-BUD" BOGUSŁAW RAWSKIIłowa Konin Żagański 51Miejsce prowadzenia działalności: - Siedziba firmyTarnowskie Góry Ul.Nakielska 35 - Lokal usługowyTeren całego kraju - Cały kraj
Określenie przedmiotu działalności wg PKD: 45 BUDOWNICTWO45.1 Przygotowanie terenu pod budowę45.2 Wznoszenie kompletnych budynków i budowli lub ich części; inżynieria lądowa i wodna63.21.Z Działalność wspomagająca transport lądowy, pozostała70.1 Obsługa nieruchomości na własny rachunek70.11.Z Zagospodarowanie i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek70.12.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek70.20.Z Wynajem nieruchomości na własny rachunek74 DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA POZOSTAŁA93.05.Z Działalność usługowa pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana

1215 1998-07-01 2004-09-16 2004-09-16 2004-09-16
Firma Przedsiębiorcy: PRACOWNIA PROTETYKI DENTYSTYCZNEJ "PROTETYKA"68-200 Żary ul. Wieniawskiego 1Miejsce prowadzenia działalności: - Lokal usługowy

Określenie przedmiotu działalności wg PKD: 32.50.Z Produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych, włączając dentystyczne
1216 2004-09-27 2004-09-21 2004-09-21 2004-09-22

Firma Przedsiębiorcy: PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO - USŁUGOWE REMIGIUSZ  KUŁACKI68-120 Iłowa ul.Drzymały 16Miejsce prowadzenia działalności: - Siedziba firmy68-200 Żary ul.Rynek 24 - Sklep
Określenie przedmiotu działalności wg PKD: 46.42.Z Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia46.90.Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana47.19.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach47.79.Z Sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach51.42.Z Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia51.90 Pozostała sprzedaż hurtowa52.12.Z Sprzedaż detaliczna pozostała w niewyspecjalizowanych sklepach52.50.Z Sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w sklepach64.20.Z Działalność holdingów finansowych64.92.Z Pozostałe formy udzielania kredytów65.22.Z Pozostałe formy udzielania kredytów65.23.Z Pośrednictwo finansowe pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane66.12.Z Działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowych66.21.Z Działalność związana z oceną ryzyka i szacowaniem poniesionych strat67.13.Z Działalność pomocnicza finansowa, gdzie indziej niesklasyfikowana67.20.Z Działalność pomocnicza związana z ubezpieczeniami i funduszami emerytalno-rentowymi68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi92.00.Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z GRAMI LOSOWYMI I ZAKŁADAMI WZAJEMNYMI92.71.Z Działalność związana z grami losowymi i zakładami wzajemnymi

1223 2004-11-25 2004-11-04 2004-11-04 2004-11-04
Firma Przedsiębiorcy: "MELISA"Mirostowice Dolne Ul.Plac Kościelny 19Miejsce prowadzenia działalności: - Siedziba firmy

Określenie przedmiotu działalności wg PKD: 52.31.Z Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych52.33.Z Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych
1224 2004-12-01 2004-11-18 2004-11-18 2004-11-18

Firma Przedsiębiorcy: STIL-HOME SYLWIA CZUGAŁAIłowa Żaków 31Miejsce prowadzenia działalności: - Lokal usługowy
Określenie przedmiotu działalności wg PKD: 45 BUDOWNICTWO1225 2004-11-25 2004-11-23 2004-11-23 2004-11-23

Firma Przedsiębiorcy: SKLEP ODZIEŻOWY
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Iłowa Ul.Kościuszki 10Miejsce prowadzenia działalności: - SklepIłowa Ul.Blacharska 21b - Pozostałe

Określenie przedmiotu działalności wg PKD: 52.12.Z Sprzedaż detaliczna pozostała w niewyspecjalizowanych sklepach52.41.Z Sprzedaż detaliczna wyrobów włókienniczych52.42.Z Sprzedaż detaliczna odzieży52.44.Z Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i artykułów użytku domowego, gdzie indziej niesklasyfikowana70.20.Z Wynajem nieruchomości na własny rachunek
1227 1999-04-01 2004-12-14 2004-12-14 2004-12-14Firma Przedsiębiorcy: TERESA OWCZAREK KIOSK WIELOBRANŻOWY68-130 Gozdnica ul.Wojska Polskiego działka Nr 405/1Miejsce prowadzenia działalności: - kiosk68-120 Iłowa ul. Kolejowa  działka Nr 808/1 - kiosk

Określenie przedmiotu działalności wg PKD: 47.19.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach47.26.Z Sprzedaż detaliczna wyrobów tytoniowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach47.61.Z Sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach47.62.Z Sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
1232 2005-01-06 2005-01-03 2005-01-03 2005-01-03

Firma Przedsiębiorcy: SKLEP WIELOBRANŻOWY JÓZEF ŚWIĄTKOWSKIIłowa Ul.Ogrodowa 16I/7Miejsce prowadzenia działalności: - Siedziba firmyIłowa Ul.Kościelna (Plac Targowy) - Sklep
Określenie przedmiotu działalności wg PKD: 52.12.Z Sprzedaż detaliczna pozostała w niewyspecjalizowanych sklepach

1234 2005-02-09 2005-02-01 2005-02-01 2005-02-01
Firma Przedsiębiorcy: SKLEP WIELOBRANŻOWY "SANDRA" JANINA JANKOWSKA68-120 Iłowa ul.Plac Wolności 12Miejsce prowadzenia działalności: - Sklep

Określenie przedmiotu działalności wg PKD: 47.19.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach47.53.Z Sprzedaż detaliczna dywanów, chodników i innych pokryć podłogowych oraz pokryć ściennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach47.54.Z Sprzedaż detaliczna elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach47.59.Z Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach47.63.Z Sprzedaż detaliczna nagrań dźwiękowych i audiowizualnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach47.71.Z Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach47.79.Z Sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
1235 2005-02-02 2005-02-02 2005-02-02 2005-02-02

Firma Przedsiębiorcy: RENATA SULEJ INDYWIDUALNA PRAKTYKA PIELĘGNIARSKA "MEDIUS"68-120 Iłowa ul.Piaskowa 2Miejsce prowadzenia działalności: 
68-130 Gozdnica ul.Młyńska 168-130 Gozdnica ul.Wojska Polskiego 5

Określenie przedmiotu działalności wg PKD: 86.90.C Praktyka pielęgniarek i położnych
1236 2005-02-03 2005-02-03 2005-02-03 2005-02-03

Firma Przedsiębiorcy: USŁUGI ROZBIÓRKOWE I ROBOTY ZIEMNE IRENA MARIA DROMARECKAIłowa Ul.Traugutta 40Miejsce prowadzenia działalności: - Lokal usługowyTeren całego kraju - Cały kraj68-120 Iłowa, Czyżówek - Pozostałe
Określenie przedmiotu działalności wg PKD: 42.99.Z Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane43.11.Z Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych43.12.Z Przygotowanie terenu pod budowę45.11.Z Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych; roboty ziemne45.24.B Budowa pozostałych obiektów inżynierii wodnej85.14.C Działalność pielęgniarek i położnych86.90.C Praktyka pielęgniarek i położnych

1237 2005-02-09 2005-02-09 2005-02-09 2005-02-09
Firma Przedsiębiorcy: GABINET POŁOŻNICZO-GINEKOLOGICZNY MAŁGORZATA NIEDŹWIECKAŻary Ul.Okrzei 9Miejsce prowadzenia działalności: - Lokal usługowy
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Określenie przedmiotu działalności wg PKD: 85.12.Z Praktyka lekarska1240 1997-01-30 2005-02-25 2005-02-28 2005-02-28

Firma Przedsiębiorcy: KRÓLEWICZ PSPHU MIECZYSŁAW KRÓLEWICZZgorzelec Ul.Łużycka 87Miejsce prowadzenia działalności: - Siedziba firmyIłowa Ul.Okrzei 8 - Lokal usługowy68-120 Iłowa Ul.Piaskowa 3 - Siedziba firmy59-916 Bogatynia ul.Młodych Energetyków 12 - Hurtownia68-120 Iłowa ul.Okrzei 8 - Pozostałe
Określenie przedmiotu działalności wg PKD: 23.20.Z Produkcja wyrobów ogniotrwałych23.70.Z Cięcie, formowanie i wykańczanie kamienia26.26.Z Produkcja ceramicznych materiałów i wyrobów ogniotrwałych26.70.Z Cięcie, formowanie i wykończanie kamienia ozdobnego i kamieni dla budownictwa43.99.Z Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane45.25.E Wykonywanie specjalistycznych robót budowlanych, gdzie indziej niesklasyfikowanych46.63.Z Sprzedaż hurtowa maszyn wykorzystywanych w górnictwie, budownictwie oraz inżynierii lądowej i wodnej46.71.Z Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych46.73.Z Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego46.75.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych46.76.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów46.77.Z Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu49.41.Z Transport drogowy towarów51.51.Z Sprzedaż hurtowa paliw stałych, ciekłych, gazowych oraz produktów pochodnych51.53.B Sprzedaż hurtowa materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego51.55.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych51.57.Z Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu51.82.Z Sprzedaż hurtowa maszyn wykorzystywanych w górnictwie, budownictwie i inżynierii lądowej i wodnej52.21.Z Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy55.10.Z Hotele i podobne obiekty zakwaterowania55.23.Z Miejsca krótkotrwałego zakwaterowania pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane60.24.B Transport drogowy towarów pojazdami uniwersalnymi63.21.Z Działalność wspomagająca transport lądowy, pozostała

1241 2003-01-01 2005-02-23 2005-02-28 2005-02-28
Firma Przedsiębiorcy: SKLEP SPOŻYWCZO-PRZEMYSŁOWY "OMEGA"Żagań Ul.Nocznickiego 14AMiejsce prowadzenia działalności: - Sklep

Określenie przedmiotu działalności wg PKD: 52.21.Z Sprzedaż detaliczna owoców i warzyw52.23.Z Sprzedaż detaliczna ryb, skorupiaków i mięczaków52.24.Z Sprzedaż detaliczna chleba, ciast, wyrobów piekarskich i cukierniczych52.25.Z Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych52.26.Z Sprzedaż detaliczna wyrobów tytoniowych52.27.A Sprzedaż detaliczna wyrobów mleczarskich i jaj, w wyspecjalizowanych sklepach52.27.B Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych, pozostała, w wyspecjalizowanych sklepach, gdzie indziej niesklasyfikowana52.33.Z Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych52.47.B Sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych
1245 2005-03-01 2005-03-01 2005-03-01 2005-03-01Firma Przedsiębiorcy: WIESŁAWA GAJDA PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJA I MONTAŻ KOMINKÓW "PŁOMYK"68-120 Iłowa ul. Konopnickiej 3aMiejsce prowadzenia działalności: - Siedziba firmy

Określenie przedmiotu działalności wg PKD: 28.21.Z Produkcja pieców, palenisk i palników piecowych43.33.Z Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian46.90.Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana
1248 2005-04-25 2005-04-06 2005-04-06 2005-04-06

Firma Przedsiębiorcy: "SERWIS CHŁODNICZY" KRZYSZTOF BANCERZŻagań Ul.Spółdzielcza 2Miejsce prowadzenia działalności: - Lokal usługowyTeren całego kraju - Cały kraj
Określenie przedmiotu działalności wg PKD: 29.24.B Działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana
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45.33.A Wykonywanie instalacji centralnego ogrzewania i wentylacyjnych52.48.G Sprzedaż detaliczna artykułów nieżywnościowych w wyspecjalizowanych sklepach, gdzie indziej niesklasyfikowana52.72.Z Naprawa elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego

1249 2005-04-25 2005-04-12 2005-04-12 2005-04-12
Firma Przedsiębiorcy: SKLEP ODZIEŻOWYŻagań Oś.XXX-Lecia -Pawilon HandlowyMiejsce prowadzenia działalności: - Sklep

Określenie przedmiotu działalności wg PKD: 52.42.Z Sprzedaż detaliczna odzieży
1251 2005-05-09 2005-04-26 2005-04-26 2005-04-26Firma Przedsiębiorcy: ZAKŁAD USŁUGOWO-HANDLOWY RTV, KOMIS, LOMBARDIłowa Ul.Kolejowa 9/11Miejsce prowadzenia działalności: - Lokal usługowyTeren całego kraju - Cały kraj

Określenie przedmiotu działalności wg PKD: 22.2 Działalność poligraficzna22.3 Reprodukcja zapisanych nośników informacji30.0 Produkcja maszyn biurowych i komputerów31.10 Produkcja elektrycznych silników, prądnic i transformatorów31.20 Produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej31.40.Z Produkcja akumulatorów, ogniw i baterii galwanicznych31.50.Z Produkcja sprzętu oświetleniowego i lamp elektrycznych32 PRODUKCJA SPRZĘTU I URZĄDZEŃ RADIOWYCH, TELEWIZYJNYCH I TELEKOMUNIKACYJNYCH33.40.Z Produkcja instrumentów optycznych i sprzętu fotograficznego36.50.Z Produkcja gier i zabawek45 BUDOWNICTWO51.1 Sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie51.4 Sprzedaż hurtowa artykułów użytku domowego i osobistego51.90.Z Pozostała sprzedaż hurtowa52 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO52.72.Z Naprawa elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego71.3 Wynajem maszyn i urządzeń71.40.Z Wypożyczanie artykułów użytku osobistego i domowego72 INFORMATYKA74.8 Działalność komercyjna gdzie indziej niesklasyfikowana1253 2005-06-01 2005-05-31 2005-05-31 2005-05-31
Firma Przedsiębiorcy: 

Iłowa Czerna 15Miejsce prowadzenia działalności: - Siedziba firmyTeren całego kraju - Cały kraj
Określenie przedmiotu działalności wg PKD: 52.62.B Sprzedaż detaliczna pozostałych towarów prowadzona na straganach i targowiskach

1254 2005-07-01 2005-06-09 2005-06-09 2005-06-09
Firma Przedsiębiorcy: PW "GABI" MATEUSZ BORTACKI, PUB "AM" ADAM GORĄCY MATEUSZ BORTACKIŻagań Ul.Przyjaciół Żołnierza 23Miejsce prowadzenia działalności: - Lokal usługowy

Określenie przedmiotu działalności wg PKD: 51.12.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych51.17.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych51.19.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju55.30.B Placówki gastronomiczne pozostałe55.40.Z Bary55.52.Z Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering)74.50.A Działalność związana z rekrutacją i udostępnianiem pracowników
1255 2005-06-20 2005-06-10 2005-06-10 2005-06-10

Firma Przedsiębiorcy: ZAKŁAD REMONTOWO-BUDOWLANYIłowa Ul.Blacharska 22Miejsce prowadzenia działalności: - Siedziba firmyTeren całego kraju - Cały kraj
Określenie przedmiotu działalności wg PKD: 45.21.A Wykonywanie robót ogólnobudowlanych związanych ze wznoszeniem budynków45.22.Z Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych45.41.Z Tynkowanie
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45.42.Z Zakładanie stolarki budowlanej45.43.A Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian45.45.Z Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych51.53.B Sprzedaż hurtowa materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego51.54.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego51.90.Z Pozostała sprzedaż hurtowa52.46.Z Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła

1257 2005-07-01 2005-06-14 2005-06-14 2005-06-14Firma Przedsiębiorcy: ŁUKASZ GARGUŁA  SPORT68-120 Iłowa ul.Borowska 5B/3Miejsce prowadzenia działalności: - Siedziba firmy51-139 Wrocław ul. Zawalna 21 - Zakład Produkcyjno-Usługowy
Określenie przedmiotu działalności wg PKD: 16.22.Z Produkcja gotowych parkietów podłogowych16.23.Z Produkcja pozostałych wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa16.29.Z Produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania31.01.Z Produkcja mebli biurowych i sklepowych31.02.Z Produkcja mebli kuchennych31.09.Z Produkcja pozostałych mebli32.99.Z Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana33.19.Z Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia43.32.Z Zakładanie stolarki budowlanej43.91.Z Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych46.42.Z Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia47.71.Z Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach47.72.Z Sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach47.79.Z Sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach47.91.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet49.41.Z Transport drogowy towarów49.42.Z Działalność usługowa związana z przeprowadzkami73.12.D Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach93.19.Z Pozostała działalność związana ze sportem93.29.Z Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna95.24.Z Naprawa i konserwacja mebli i wyposażenia domowego96.09.Z Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana

1262 2005-07-01 2005-06-15 2005-06-28 2005-06-28Firma Przedsiębiorcy: ROZALIA ZIMNICKA SKLEP WIELOBRANŻOWY68-120 Iłowa ul. Plac Wolności 2Miejsce prowadzenia działalności: - Siedziba firmy, Sklep
Określenie przedmiotu działalności wg PKD: 47.19.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach47.51.Z Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach47.53.Z Sprzedaż detaliczna dywanów, chodników i innych pokryć podłogowych oraz pokryć ściennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach47.71.Z Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach47.79.Z Sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach47.99.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami

1273 2005-10-03 2005-10-03 2005-10-03 2005-10-03
Firma Przedsiębiorcy: 

Iłowa Kowalice 4Miejsce prowadzenia działalności: - Lokal usługowyTeren całego kraju - Cały kraj
Określenie przedmiotu działalności wg PKD: 01.12.B Uprawa grzybów, kwiatów i ozdobnych roślin ogrodniczych; szkółkarstwo roślin sadowniczych i ozdobnych01.41.B Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni02.01.B Szkółkarstwo leśne02.02.Z Działalność usługowa związana z leśnictwem52.62.B Sprzedaż detaliczna pozostałych towarów prowadzona na straganach i targowiskach

1277 2005-11-02 2005-10-24 2005-10-24 2005-10-24
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Firma Przedsiębiorcy: GLASS-BUD MICHAŁ KOSEŁA68-120 Iłowa ul.Zacisze 5Miejsce prowadzenia działalności: - Siedziba firmy

Określenie przedmiotu działalności wg PKD: 27.11.Z Produkcja elektrycznych silników, prądnic i transformatorów27.12.Z Produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej27.33.Z Produkcja sprzętu instalacyjnego27.40.Z Produkcja elektrycznego sprzętu oświetleniowego27.51.Z Produkcja elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego27.90.Z Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego33.13.Z Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych33.14.Z Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych33.20.Z Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia41.20.Z Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych42.11.Z Roboty związane z budową dróg i autostrad42.12.Z Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej42.21.Z Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych43.11.Z Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych43.12.Z Przygotowanie terenu pod budowę43.21.Z Wykonywanie instalacji elektrycznych43.22.Z Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych43.29.Z Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych43.31.Z Tynkowanie43.33.Z Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian43.34.Z Malowanie i szklenie43.39.Z Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych43.91.Z Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych43.99.Z Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane45.20.Z Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli45.32.Z Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli46.13.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą drewna i materiałów budowlanych46.15.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą mebli, artykułów gospodarstwa domowego i drobnych wyrobów metalowych46.19.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju46.43.Z Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego46.47.Z Sprzedaż hurtowa mebli, dywanów i sprzętu oświetleniowego46.52.Z Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego46.63.Z Sprzedaż hurtowa maszyn wykorzystywanych w górnictwie, budownictwie oraz inżynierii lądowej i wodnej46.73.Z Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego46.74.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego46.76.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów46.90.Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana47.19.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach47.52.Z Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach47.54.Z Sprzedaż detaliczna elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach47.59.Z Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach47.78.Z Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach47.91.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet47.99.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami49.39.Z Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany49.41.Z Transport drogowy towarów49.42.Z Działalność usługowa związana z przeprowadzkami
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52.10.A Magazynowanie i przechowywanie paliw gazowych52.10.B Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów52.21.Z Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy71.20.B Pozostałe badania i analizy techniczne73.11.Z Działalność agencji reklamowych 73.12.A Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji73.12.B Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych73.12.C Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet)73.12.D Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach74.10.Z Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana81.30.Z Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni82.99.Z Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane

1278 2005-11-01 2005-10-25 2005-10-25 2005-10-25
Firma Przedsiębiorcy: HANDEL "MAŁA GASTRONOMIA"68-120 Iłowa, Konin Żagański bn. na działce Nr 395/3Miejsce prowadzenia działalności: - Siedziba firmy

Określenie przedmiotu działalności wg PKD: 56.10.A Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne
1283 2005-11-23 2005-11-09 2005-11-09 2005-11-09

Firma Przedsiębiorcy: Iłowa Ul.Plac Wolności 16Miejsce prowadzenia działalności: - Lokal usługowy
Określenie przedmiotu działalności wg PKD: 55.30.B Placówki gastronomiczne pozostałe

1285 2005-12-01 2005-12-01 2005-12-01 2005-12-01
Firma Przedsiębiorcy: PALOMA BOSKA FIRMA USŁUGOWO-HANDLOWA68-120 Iłowa ul.Ogrodowa 16H/4Miejsce prowadzenia działalności: - Siedziba firmy

Określenie przedmiotu działalności wg PKD: 38.11.Z Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne43.34.Z Malowanie i szklenie43.99.Z Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane47.81.Z Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach i targowiskach47.89.Z Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach81.21.Z Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych81.29.Z Pozostałe sprzątanie81.30.Z Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni93.21.Z Działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki
1286 2006-01-06 2006-01-05 2006-01-05 2006-01-05

Firma Przedsiębiorcy: "JUNGPOL" ZAKŁAD PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWY ALINA JUNG UL.DRZYMAŁY 1 68-120 IŁOWAIłowa Ul.Drzymały 1Miejsce prowadzenia działalności: - Siedziba firmyTeren całego kraju - Cały kraj
Określenie przedmiotu działalności wg PKD: 25.24.Z Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych28.12.Z Produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej28.51.Z Obróbka metali i nakładanie powłok na metale28.52.Z Obróbka mechaniczna elementów metalowych28.73.Z Produkcja wyrobów z drutu31.61.Z Produkcja wyposażenia elektrycznego do silników i pojazdów, gdzie indziej niesklasyfikowana51.90.Z Pozostała sprzedaż hurtowa60.24.B Transport drogowy towarów pojazdami uniwersalnymi74.20.A Działalność w zakresie projektowania budowlanego, urbanistycznego, technologicznego1287 2006-01-25 2006-01-11 2006-01-11 2006-01-11

Firma Przedsiębiorcy: JADWIGA KOWALCZYK SKLEP SPOŻYWCZO-PRZEMYSŁOWY68-120 Iłowa, Czyżówek na działce Nr 7/5 SklepMiejsce prowadzenia działalności: - Siedziba firmy, sklep
Określenie przedmiotu działalności wg PKD: 47.11.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych47.21.Z Sprzedaż detaliczna owoców i warzyw prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
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47.22.Z Sprzedaż detaliczna mięsa i wyrobów z mięsa prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach47.25.Z Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

1292 2006-03-01 2006-02-06 2006-02-06 2006-02-06
Firma Przedsiębiorcy: ROBERT PANKOWSKIPrzewóz Lipna 60Miejsce prowadzenia działalności: - SklepTeren całego kraju - Cały kraj

Określenie przedmiotu działalności wg PKD: 52.11.Z Sprzedaż detaliczna w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych52.25.Z Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych52.62.A Sprzedaż detaliczna żywności i artykułów spożywczych prowadzona na straganach i targowiskach52.62.B Sprzedaż detaliczna pozostałych towarów prowadzona na straganach i targowiskach
1296 2000-04-10 2006-02-20 2006-02-22

Firma Przedsiębiorcy: P.P.H.U."HEN-MAR" HENRYK JANKÓW,MAREK JANKÓW P.W.JANKÓW-JOANNA i MAREK JANKÓW, SKLEP "MARKO" MAREK JANKÓWŻAGAŃ Ul.JANA PAWŁA II 16A-P.P.H.U. HEN - MARMiejsce prowadzenia działalności: - Siedziba firmyŻAGAŃ Ul.JANA PAWŁA II 16A - P.W. JANKÓW - Siedziba firmyIŁOWA CZYŻÓWEK 112 - SKLEP "MARKO" - Siedziba firmyIŁOWA Ul.KOLEJOWA 15 P.P.H.U HEN-MAR - SklepŻAGAŃ Ul.ŻARSKA (NR DZIAŁKI 1370/1) - SklepTRZEBIEL JAGŁOWICE KOŁO STACJI PALIW - SklepBOLESŁAWIEC LIPIANY "ZAJAZD EURO" - SklepRACIBOROWICE WILCZY LAS "ZAJAZD RELAX" - Sklep68-200 ŻARY UL.J. DŁUGOSZA 13 - Pozostałe
Określenie przedmiotu działalności wg PKD: 43.99.Z Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane45.11.Z Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek45.19.Z Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli45.25.A Stawianie rusztowań45.31.Z Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli45.32.Z Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli45.40.Z Sprzedaż hurtowa i detaliczna motocykli, ich naprawa i konserwacja oraz sprzedaż hurtowa i detaliczna części i akcesoriów do nich45.50.Z Wynajem sprzętu budowlanego i burzącego z obsługą operatorską47.21.Z Sprzedaż detaliczna owoców i warzyw prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach47.22.Z Sprzedaż detaliczna mięsa i wyrobów z mięsa prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach47.23.Z Sprzedaż detaliczna ryb, skorupiaków i mięczaków prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach47.24.Z Sprzedaż detaliczna pieczywa, ciast, wyrobów ciastkarskich i cukierniczych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach47.25.Z Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach47.26.Z Sprzedaż detaliczna wyrobów tytoniowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach47.29.Z Sprzedaż detaliczna pozostałej żywności prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach47.43.Z Sprzedaż detaliczna sprzętu audiowizualnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach47.51.Z Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach47.52.Z Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach47.53.Z Sprzedaż detaliczna dywanów, chodników i innych pokryć podłogowych oraz pokryć ściennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach47.54.Z Sprzedaż detaliczna elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
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47.59.Z Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach47.61.Z Sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach47.62.Z Sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach47.65.Z Sprzedaż detaliczna gier i zabawek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach47.71.Z Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach47.72.Z Sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach47.73.Z Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach47.74.Z Sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych, włączając ortopedyczne, prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach47.75.Z Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach47.76.Z Sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, nawozów, żywych zwierząt domowych, karmy dla zwierząt domowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach47.77.Z Sprzedaż detaliczna zegarków, zegarów i biżuterii prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach47.78.Z Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach47.79.Z Sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach47.91.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet47.99.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami50.10.A Sprzedaż hurtowa pojazdów samochodowych50.10.B Sprzedaż detaliczna pojazdów samochodowych50.30.A Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych50.30.B Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych50.40.Z Sprzedaż, konserwacja i naprawa motocykli oraz sprzedaż części i akcesoriów do nich52.21.Z Sprzedaż detaliczna owoców i warzyw52.22.Z Sprzedaż detaliczna mięsa i wyrobów z mięsa52.23.Z Sprzedaż detaliczna ryb, skorupiaków i mięczaków52.24.Z Sprzedaż detaliczna chleba, ciast, wyrobów piekarskich i cukierniczych52.25.Z Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych52.26.Z Sprzedaż detaliczna wyrobów tytoniowych52.27.A Sprzedaż detaliczna wyrobów mleczarskich i jaj, w wyspecjalizowanych sklepach52.27.B Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych, pozostała, w wyspecjalizowanych sklepach, gdzie indziej niesklasyfikowana52.31.Z Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych52.32.Z Sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych i ortopedycznych52.33.Z Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych52.41.Z Sprzedaż detaliczna wyrobów włókienniczych52.42.Z Sprzedaż detaliczna odzieży52.43.Z Sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych52.44.Z Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i artykułów użytku domowego, gdzie indziej niesklasyfikowana52.45.Z Sprzedaż detaliczna elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego, artykułów radiowo-telewizyjnych i instrumentów muzycznych52.46.Z Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła52.47.A Sprzedaż detaliczna książek52.47.B Sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych52.48.C Sprzedaż detaliczna zegarów, zegarków oraz biżuterii52.48.E Sprzedaż detaliczna gier i zabawek52.48.G Sprzedaż detaliczna artykułów nieżywnościowych w wyspecjalizowanych sklepach, gdzie indziej niesklasyfikowana52.63.B Sprzedaż detaliczna pozostała prowadzona poza siecią sklepową, gdzie indziej niesklasyfikowana
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55.10.Z Hotele55.10.Z Hotele i podobne obiekty zakwaterowania55.20.Z Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania55.23.Z Miejsca krótkotrwałego zakwaterowania pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane55.30.A Restauracje55.40.Z Bary55.52.Z Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering)55.90.Z Pozostałe zakwaterowanie56.10.A Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne56.21.Z Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering)56.29.Z Pozostała usługowa działalność gastronomiczna56.30.Z Przygotowywanie i podawanie napojów68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi70.20.Z Wynajem nieruchomości na własny rachunek71.10.Z Wynajem samochodów osobowych71.21.Z Wynajem pozostałych środków transportu lądowego71.32.Z Wynajem maszyn i urządzeń budowlanych71.33.Z Wynajem maszyn i urządzeń biurowych i sprzętu komputerowego71.34.Z Wynajem pozostałych maszyn i urządzeń71.40.Z Wypożyczanie artykułów użytku osobistego i domowego77.11.Z Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek77.21.Z Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego77.29.Z Wypożyczanie i dzierżawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego77.32.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych77.33.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery77.39.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane79.90.C Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana92.34.Z Działalność rozrywkowa pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana92.72.Z Działalność rekreacyjna pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana93.29.Z Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna

1299 2006-04-01 2006-03-16 2006-03-16 2006-03-16
Firma Przedsiębiorcy: FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA MACIEJ BERGERIłowa Ul.Dolanowo 4Miejsce prowadzenia działalności: - Siedziba firmyTeren całego kraju - Cały kraj

Określenie przedmiotu działalności wg PKD: 01.41.B Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni26.61.Z Produkcja betonowych wyrobów budowlanych45 BUDOWNICTWO50.20.A Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych51.53.B Sprzedaż hurtowa materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego52.46.Z Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła52.48.G Sprzedaż detaliczna artykułów nieżywnościowych w wyspecjalizowanych sklepach, gdzie indziej niesklasyfikowana60.24.A Transport drogowy towarów pojazdami specjalizowanymi60.24.B Transport drogowy towarów pojazdami uniwersalnymi60.24.C Wynajem samochodów ciężarowych z kierowcą70.20.Z Wynajem nieruchomości na własny rachunek71.21.Z Wynajem pozostałych środków transportu lądowego71.32.Z Wynajem maszyn i urządzeń budowlanych
1302 2006-05-01 2006-03-22 2006-03-22 2006-03-22

Firma Przedsiębiorcy: SKLEP WĘDKARSKO-ZOOLOGICZNY "ORFA" GRZEGORZ RUSEK68-120 Iłowa ul.Pułaskiego na działce Nr 667Miejsce prowadzenia działalności: - Sklep
Określenie przedmiotu działalności wg PKD: 47.64.Z Sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach47.76.Z Sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, nawozów, żywych zwierząt domowych, karmy dla zwierząt domowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
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47.78.Z Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

1304 2006-04-10 2006-04-05 2006-04-05 2006-04-05
Firma Przedsiębiorcy: EDWARD BURY THERMOCOOL ZAKŁAD TECHNIKI CIEPLNO-CHŁODNICZEJ68-120 Iłowa, Konin Żagański 30Miejsce prowadzenia działalności: - Siedziba firmy

Określenie przedmiotu działalności wg PKD: 33.12.Z Naprawa i konserwacja maszyn33.20.Z Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia43.21.Z Wykonywanie instalacji elektrycznych43.22.Z Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych43.29.Z Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych43.31.Z Tynkowanie43.33.Z Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian47.71.Z Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach47.99.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami95.21.Z Naprawa i konserwacja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku95.22.Z Naprawa i konserwacja urządzeń gospodarstwa domowego oraz sprzętu użytku domowego i ogrodniczego
1305 1996-10-01 2006-04-10 2006-04-10

Firma Przedsiębiorcy: "ZUL"Iłowa Czyżówek 41Miejsce prowadzenia działalności: - Siedziba firmy
Określenie przedmiotu działalności wg PKD: 02.01.A Gospodarka leśna02.02.Z Działalność usługowa związana z leśnictwem

1310 2006-05-01 2006-04-21 2006-04-21 2006-04-21
Firma Przedsiębiorcy: NAPRAWY POWYPADKOWE POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH68-120 Iłowa ul. Żaków 15Miejsce prowadzenia działalności: - Lokal usługowy

Określenie przedmiotu działalności wg PKD: 45.11.Z Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek45.19.Z Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli45.20.Z Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli49.41.Z Transport drogowy towarów1312 2006-05-15 2006-04-25 2006-04-25 2006-04-25
Firma Przedsiębiorcy: USŁUGI OGÓLNOBUDOWLANEIłowa Konin Żagański 148/10Miejsce prowadzenia działalności: - Siedziba firmyTeren całego kraju - Cały kraj

Określenie przedmiotu działalności wg PKD: 45.2 Wznoszenie kompletnych budynków i budowli lub ich części; inżynieria lądowa i wodna45.4 Wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych
1315 2006-05-15 2006-05-08 2006-05-08 2006-05-08

Firma Przedsiębiorcy: MECHANIKA POJAZDOWAIłowa Borowe 9Miejsce prowadzenia działalności: - Lokal usługowy
Określenie przedmiotu działalności wg PKD: 45.11.Z Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek45.19.Z Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli45.20.Z Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli45.32.Z Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli50.10.B Sprzedaż detaliczna pojazdów samochodowych50.20.A Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych50.20.B Pomoc drogowa oraz pozostała działalność usługowa związana z pojazdami samochodowymi52.21.Z Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy

1315 2006-05-15 2006-05-08 2006-05-08 2006-05-08
Firma Przedsiębiorcy: MACHANIKA POJAZDOWA TOMASZ SYGNOWSKIIłowa Borowe 9Miejsce prowadzenia działalności: - Lokal usługowy

Określenie przedmiotu działalności wg PKD: 45.11.Z Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek45.19.Z Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli45.20.Z Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
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45.32.Z Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli50.10.B Sprzedaż detaliczna pojazdów samochodowych50.20.A Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych50.20.B Pomoc drogowa oraz pozostała działalność usługowa związana z pojazdami samochodowymi52.21.Z Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy

1316 2006-05-16 2006-05-15 2006-05-15 2006-05-15
Firma Przedsiębiorcy: UNALIłowa Jankowa Żagańska 52AMiejsce prowadzenia działalności: - Siedziba firmy

Określenie przedmiotu działalności wg PKD: 51.90.Z Pozostała sprzedaż hurtowa52.12.Z Sprzedaż detaliczna pozostała w niewyspecjalizowanych sklepach52.44.Z Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i artykułów użytku domowego, gdzie indziej niesklasyfikowana52.62.A Sprzedaż detaliczna żywności i artykułów spożywczych prowadzona na straganach i targowiskach52.62.B Sprzedaż detaliczna pozostałych towarów prowadzona na straganach i targowiskach
1317 2001-10-01 2006-05-25 2006-05-25 2006-05-25

Firma Przedsiębiorcy: ZAKŁAD USŁUG KOMINIARSKICHIłowa Ul.Zacisze 4Miejsce prowadzenia działalności: - Siedziba firmyTeren całego kraju - Cały kraj
Określenie przedmiotu działalności wg PKD: 74.70.Z Sprzątanie i czyszczenie obiektów

1318 2006-06-06 2006-06-05 2006-06-05 2006-06-05Firma Przedsiębiorcy: ZAKŁAD WIELOBRANŻOWY BEATA KOSIDŁOIłowa Konin Żagański 72Miejsce prowadzenia działalności: - Siedziba firmyŻary ul. Jagielońska 3 - Lokal usługowy68-200 Żary ul.Żabikowska 4 - Punkt zgłoszeń
Określenie przedmiotu działalności wg PKD: 02.02.Z Działalność usługowa związana z leśnictwem02.40.Z Działalność usługowa związana z leśnictwem53.20.Z Pozostała działalność pocztowa i kurierska

1319 2006-06-26 2006-06-19 2006-06-19 2006-06-19Firma Przedsiębiorcy: PPHU "JAR"Iłowa Konin Żagański 51Miejsce prowadzenia działalności: - Siedziba firmyTeren całego kraju - Cały kraj
Określenie przedmiotu działalności wg PKD: 01.41.A Działalność usługowa związana z uprawami rolnymi51.11.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą płodów rolnych, żywych zwierząt, surowców dla przemysłu włókienniczego i półproduktów51.31.Z Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw51.38.B Sprzedaż hurtowa pozostałej żywności51.39.Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych51.47.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego i osobistego51.90.Z Pozostała sprzedaż hurtowa70.20.Z Wynajem nieruchomości na własny rachunek

1321 2006-07-01 2006-06-26 2006-06-26 2006-06-26
Firma Przedsiębiorcy: 

Iłowa Żeromskiego 17Miejsce prowadzenia działalności: - Siedziba firmy
Określenie przedmiotu działalności wg PKD: 50.20.A Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych

1322 2006-07-03 2006-07-03 2006-07-04 2006-07-04
Firma Przedsiębiorcy: "PROFIT" PIOTR WANKIEWICZIłowa Ul.Żagańska 16Miejsce prowadzenia działalności: - Siedziba firmyŻary Ul.Podwale 12 - Lokal usługowy

Określenie przedmiotu działalności wg PKD: 65.23.Z Pośrednictwo finansowe pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane67.20.Z Działalność pomocnicza związana z ubezpieczeniami i funduszami emerytalno-rentowymi72.10.Z Doradztwo w zakresie sprzętu komputerowego72.22.Z Działalność w zakresie oprogramowania, pozostała74.40.Z Reklama
1328 2006-09-01 2006-08-21 2006-08-21 2006-08-21

Firma Przedsiębiorcy: "TRESTAN"
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68-120 Iłowa Ul.Plac Wolności 15Miejsce prowadzenia działalności: - Lokal usługowy

Określenie przedmiotu działalności wg PKD: 64.19.Z Pozostałe pośrednictwo pieniężne82.19.Z Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura96.01.Z Pranie i czyszczenie wyrobów włókienniczych i futrzarskich
1330 2006-09-04 2006-09-04 2006-09-04 2006-09-04

Firma Przedsiębiorcy: STUDIO REKLAMY - SPIRO ZALEWSKA EDYTAIłowa Konin Żagański 4Miejsce prowadzenia działalności: - Siedziba firmy68-200 Żary ul. Słowackiego 4 - Lokal usługowy
Określenie przedmiotu działalności wg PKD: 17.23.Z Produkcja artykułów piśmiennych18.12.Z Pozostałe drukowanie18.13.Z Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku18.14.Z Introligatorstwo i podobne usługi18.20.Z Reprodukcja zapisanych nośników informacji22.1 Działalność wydawnicza22.2 Działalność poligraficzna22.3 Reprodukcja zapisanych nośników informacji46.49.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego46.52.Z Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego47.91.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet47.99.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem62.02.Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki62.09.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych63.11.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność63.12.Z Działalność portali internetowych73.11.Z Działalność agencji reklamowych 73.12.A Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji73.12.B Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych73.12.C Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet)73.12.D Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach73.20.Z Badanie rynku i opinii publicznej74.10.Z Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania74.20.Z Działalność fotograficzna74.40.Z Reklama74.81.Z Działalność fotograficzna

1331 2006-10-02 2006-09-29 2006-10-02 2006-10-02
Firma Przedsiębiorcy: INTERPLANETIłowa Czerna 33Miejsce prowadzenia działalności: - Siedziba firmyTeren całego kraju - Cały kraj

Określenie przedmiotu działalności wg PKD: 50.10.B Sprzedaż detaliczna pojazdów samochodowych50.20.A Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych51.90.Z Pozostała sprzedaż hurtowa52.48.A Sprzedaż detaliczna mebli, wyposażenia biurowego, komputerów oraz sprzętu telekomunikacyjnego52.61.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej52.63.B Sprzedaż detaliczna pozostała prowadzona poza siecią sklepową, gdzie indziej niesklasyfikowana64.20 Telekomunikacja72 INFORMATYKA74.20 Działalność w zakresie architektury i inżynierii74.40.Z Reklama
1332 2006-11-02 2006-10-16 2006-10-16 2006-10-16

Firma Przedsiębiorcy: "DANUSIA"
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Numer Ewidencyjny Data rozp. działalności Data wpisu do ewidencji Data odbioru zaświadczeniaData zgłoszenia do ewidencji Data zak. działalności Data wykreślenia Data dec. o wykreśleniuData zgł. zak. działalności Nr dec. o wykreśleniu
Iłowa Czerna 2Miejsce prowadzenia działalności: - Siedziba firmyRuszów Ul.II Armii Wojska Polskiego 7 - SklepTeren całego kraju - Cały kraj

Określenie przedmiotu działalności wg PKD: 52.41.Z Sprzedaż detaliczna wyrobów włókienniczych52.42.Z Sprzedaż detaliczna odzieży52.50.Z Sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w sklepach52.62.B Sprzedaż detaliczna pozostałych towarów prowadzona na straganach i targowiskach52.74.Z Naprawa artykułów użytku osobistego i domowego, gdzie indziej niesklasyfikowana
1334 2006-11-07 2006-11-06 2006-11-06 2006-11-06Firma Przedsiębiorcy: 

68-120 Iłowa, Konin Żagański 86Miejsce prowadzenia działalności: - Siedziba firmy
Określenie przedmiotu działalności wg PKD: 47.82.Z Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach47.89.Z Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach

1335 2006-11-09 2006-11-09 2006-11-09 2006-11-09
Firma Przedsiębiorcy: SKLEP ODZIEŻOWY STANISŁAWA SOKÓŁIłowa Ul.3 Maja 8Miejsce prowadzenia działalności: - Siedziba firmyIłowa Ul.Kościelna na działce nr 773/5 - Sklep

Określenie przedmiotu działalności wg PKD: 52.42.Z Sprzedaż detaliczna odzieży
1336 2006-12-01 2006-11-14 2006-11-14 2006-11-14Firma Przedsiębiorcy: ZAKŁAD BLACHARSKO-MECHANICZNY68-120 Iłowa, Szczepanów 41Miejsce prowadzenia działalności: - Zakład bacharsko - mechaniczny

Określenie przedmiotu działalności wg PKD: 43.12.Z Przygotowanie terenu pod budowę45.20.Z Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli49.41.Z Transport drogowy towarów
1337 2006-12-02 2006-11-14 2006-11-14 2006-11-14

Firma Przedsiębiorcy: SALON FRYZJERSKI DAMSKO-MĘSKIIłowa Ul.Żeromskiego 29Miejsce prowadzenia działalności: - Lokal usługowy
Określenie przedmiotu działalności wg PKD: 93.02.Z Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne

1339 2006-12-01 2006-11-23 2006-11-23 2006-11-23
Firma Przedsiębiorcy: SKLEP RYBNY I OGÓLNOSPOŻYWCZYIłowa Ul.Plac Wolności 12Miejsce prowadzenia działalności: - Sklep

Określenie przedmiotu działalności wg PKD: 52.11.Z Sprzedaż detaliczna w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych52.23.Z Sprzedaż detaliczna ryb, skorupiaków i mięczaków
1340 2006-12-15 2006-12-06 2006-12-06 2006-12-06

Firma Przedsiębiorcy: USŁUGI LEŚNE - SZKÓŁKARSTWOIłowa Czerna 55Miejsce prowadzenia działalności: - Siedziba firmyTeren całego kraju - Cały kraj
Określenie przedmiotu działalności wg PKD: 02.02.Z Działalność usługowa związana z leśnictwem52.62.B Sprzedaż detaliczna pozostałych towarów prowadzona na straganach i targowiskach

1341 2006-12-28 2006-12-13 2006-12-13 2006-12-13
Firma Przedsiębiorcy: MARTA SKUKOWSKA AUTO-CZĘŚCI - MECHANIKA POJAZDOWA - POMOC DROGOWA68-120 Iłowa ul. Żagańska 61bMiejsce prowadzenia działalności: - Lokal usługowy, siedziba firmy

Określenie przedmiotu działalności wg PKD: 45.11.Z Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek45.19.Z Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli45.20.Z Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli45.31.Z Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli45.32.Z Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli45.40.Z Sprzedaż hurtowa i detaliczna motocykli, ich naprawa i konserwacja oraz sprzedaż hurtowa i detaliczna części i akcesoriów do nich50.20.A Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych50.20.B Pomoc drogowa oraz pozostała działalność usługowa związana z pojazdami samochodowymi
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Numer Ewidencyjny Data rozp. działalności Data wpisu do ewidencji Data odbioru zaświadczeniaData zgłoszenia do ewidencji Data zak. działalności Data wykreślenia Data dec. o wykreśleniuData zgł. zak. działalności Nr dec. o wykreśleniu
50.30.A Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych50.30.B Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych50.40.Z Sprzedaż, konserwacja i naprawa motocykli oraz sprzedaż części i akcesoriów do nich52.21.Z Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy63.21.Z Działalność wspomagająca transport lądowy, pozostała

1342 2007-01-02 2006-12-15 2006-12-15 2006-12-15
Firma Przedsiębiorcy: PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "VALDI" WALDEMAR LESZCZIłowa Ul.Kolejowa 12/1Miejsce prowadzenia działalności: - Siedziba firmy

Określenie przedmiotu działalności wg PKD: 51.42.Z Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia51.44.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych, porcelanowych, ceramicznych i szklanych do użytku domowego, tapet i środków czyszczących51.45.Z Sprzedaż hurtowa perfum i kosmetyków52.11.Z Sprzedaż detaliczna w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych52.12.Z Sprzedaż detaliczna pozostała w niewyspecjalizowanych sklepach52.23.Z Sprzedaż detaliczna ryb, skorupiaków i mięczaków52.42.Z Sprzedaż detaliczna odzieży52.43.Z Sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych52.44.Z Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i artykułów użytku domowego, gdzie indziej niesklasyfikowana52.45.Z Sprzedaż detaliczna elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego, artykułów radiowo-telewizyjnych i instrumentów muzycznych52.46.Z Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła52.48.A Sprzedaż detaliczna mebli, wyposażenia biurowego, komputerów oraz sprzętu telekomunikacyjnego52.48.G Sprzedaż detaliczna artykułów nieżywnościowych w wyspecjalizowanych sklepach, gdzie indziej niesklasyfikowana52.50.Z Sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w sklepach52.61.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej52.62.A Sprzedaż detaliczna żywności i artykułów spożywczych prowadzona na straganach i targowiskach52.62.B Sprzedaż detaliczna pozostałych towarów prowadzona na straganach i targowiskach52.63.A Sprzedaż detaliczna bezpośrednia prowadzona poza siecią sklepową52.63.B Sprzedaż detaliczna pozostała prowadzona poza siecią sklepową, gdzie indziej niesklasyfikowana52.72.Z Naprawa elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego52.74.Z Naprawa artykułów użytku osobistego i domowego, gdzie indziej niesklasyfikowana72.10.Z Doradztwo w zakresie sprzętu komputerowego72.21.Z Działalność edycyjna w zakresie oprogramowania72.22.Z Działalność w zakresie oprogramowania, pozostała72.30.Z Przetwarzanie danych72.40.Z Działalność związana z bazami danych72.50.Z Konserwacja i naprawa maszyn biurowych, księgujących i sprzętu komputerowego72.60.Z Działalność związana z informatyką, pozostała74.70.Z Sprzątanie i czyszczenie obiektów74.85.Z Działalność związana z tłumaczeniami i usługami sekretarskimi93.01.Z Pranie i czyszczenie wyrobów włókienniczych i futrzarskich
1342 2007-01-02 2006-12-15 2006-12-15 2006-12-15

Firma Przedsiębiorcy: PHU "VALDI" WALDEMAR LESZCZIłowa Ul.Kolejowa 12/1Miejsce prowadzenia działalności: - Siedziba firmy
Określenie przedmiotu działalności wg PKD: 51.42.Z Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia51.44.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych, porcelanowych, ceramicznych i szklanych do użytku domowego, tapet i środków czyszczących51.45.Z Sprzedaż hurtowa perfum i kosmetyków52.11.Z Sprzedaż detaliczna w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych52.12.Z Sprzedaż detaliczna pozostała w niewyspecjalizowanych sklepach
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Numer Ewidencyjny Data rozp. działalności Data wpisu do ewidencji Data odbioru zaświadczeniaData zgłoszenia do ewidencji Data zak. działalności Data wykreślenia Data dec. o wykreśleniuData zgł. zak. działalności Nr dec. o wykreśleniu
52.23.Z Sprzedaż detaliczna ryb, skorupiaków i mięczaków52.42.Z Sprzedaż detaliczna odzieży52.43.Z Sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych52.44.Z Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i artykułów użytku domowego, gdzie indziej niesklasyfikowana52.45.Z Sprzedaż detaliczna elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego, artykułów radiowo-telewizyjnych i instrumentów muzycznych52.46.Z Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła52.48.A Sprzedaż detaliczna mebli, wyposażenia biurowego, komputerów oraz sprzętu telekomunikacyjnego52.48.G Sprzedaż detaliczna artykułów nieżywnościowych w wyspecjalizowanych sklepach, gdzie indziej niesklasyfikowana52.50.Z Sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w sklepach52.61.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej52.62.A Sprzedaż detaliczna żywności i artykułów spożywczych prowadzona na straganach i targowiskach52.62.B Sprzedaż detaliczna pozostałych towarów prowadzona na straganach i targowiskach52.63.A Sprzedaż detaliczna bezpośrednia prowadzona poza siecią sklepową52.63.B Sprzedaż detaliczna pozostała prowadzona poza siecią sklepową, gdzie indziej niesklasyfikowana52.72.Z Naprawa elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego52.74.Z Naprawa artykułów użytku osobistego i domowego, gdzie indziej niesklasyfikowana72.10.Z Doradztwo w zakresie sprzętu komputerowego72.21.Z Działalność edycyjna w zakresie oprogramowania72.22.Z Działalność w zakresie oprogramowania, pozostała72.30.Z Przetwarzanie danych72.40.Z Działalność związana z bazami danych72.50.Z Konserwacja i naprawa maszyn biurowych, księgujących i sprzętu komputerowego72.60.Z Działalność związana z informatyką, pozostała74.70.Z Sprzątanie i czyszczenie obiektów74.85.Z Działalność związana z tłumaczeniami i usługami sekretarskimi93.01.Z Pranie i czyszczenie wyrobów włókienniczych i futrzarskich

1343 2007-01-01 2006-12-20 2006-12-20 2006-12-20
Firma Przedsiębiorcy: PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "RADO" RADOSŁAW KOTZBACHIłowa Konin Żagański 140/3Miejsce prowadzenia działalności: - SklepTeren całego kraju - Cały kraj

Określenie przedmiotu działalności wg PKD: 45.31.A Wykonywanie instalacji elektrycznych budynków i budowli45.31.D Wykonywanie pozostałych instalacji elektrycznych50.10.B Sprzedaż detaliczna pojazdów samochodowych50.20.A Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych50.30.A Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych50.30.B Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych50.50.Z Sprzedaż detaliczna paliw51.39.Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych51.90.Z Pozostała sprzedaż hurtowa52.11.Z Sprzedaż detaliczna w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych52.21.Z Sprzedaż detaliczna owoców i warzyw52.22.Z Sprzedaż detaliczna mięsa i wyrobów z mięsa52.25.Z Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych55.40.Z Bary60.24.B Transport drogowy towarów pojazdami uniwersalnymi
1344 2006-12-30 2006-12-27 2006-12-27 2006-12-27

Firma Przedsiębiorcy: SKLEP OGÓLNOSPOŻYWCZY "NA ROGU" PIOTR ZARZYCKI68-120 Iłowa ul. Żagańska 12/1Miejsce prowadzenia działalności: - Siedziba firmy68-120 Iłowa ul. Żagańska 21 - Sklep
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Numer Ewidencyjny Data rozp. działalności Data wpisu do ewidencji Data odbioru zaświadczeniaData zgłoszenia do ewidencji Data zak. działalności Data wykreślenia Data dec. o wykreśleniuData zgł. zak. działalności Nr dec. o wykreśleniu
Określenie przedmiotu działalności wg PKD: 02.20.Z Pozyskiwanie drewna47.11.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych47.21.Z Sprzedaż detaliczna owoców i warzyw prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach47.22.Z Sprzedaż detaliczna mięsa i wyrobów z mięsa prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach47.25.Z Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach49.32.Z Działalność taksówek osobowych49.39.Z Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany56.10.A Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne56.30.Z Przygotowywanie i podawanie napojów81.30.Z Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni

1345 2007-01-01 2006-12-28 2006-12-28 2006-12-28
Firma Przedsiębiorcy: MECHANIKA POJAZDOWO-USŁUGOWA, USŁUGI TRANSPORTOWE "LEO"Iłowa Konin Żagański 1Miejsce prowadzenia działalności: - Lokal usługowy

Określenie przedmiotu działalności wg PKD: 50.20.A Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych60.24.B Transport drogowy towarów pojazdami uniwersalnymi
1346 2006-12-31 2006-12-29 2006-12-29 2006-12-29

Firma Przedsiębiorcy: PHU "MAGDA"Iłowa Borowe -sklep na działce Nr 379/3Miejsce prowadzenia działalności: - Sklep
Określenie przedmiotu działalności wg PKD: 52.11.Z Sprzedaż detaliczna w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych52.22.Z Sprzedaż detaliczna mięsa i wyrobów z mięsa52.25.Z Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych

1347 2007-01-16 2007-01-03 2007-01-03 2007-01-03
Firma Przedsiębiorcy: KIOSK "RUCH"Iłowa Kolejowa na działce nr 709/1 -KioskMiejsce prowadzenia działalności: - Sklep

Określenie przedmiotu działalności wg PKD: 51.19.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju52.12.Z Sprzedaż detaliczna pozostała w niewyspecjalizowanych sklepach52.26.Z Sprzedaż detaliczna wyrobów tytoniowych52.31.Z Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych52.33.Z Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych52.47.A Sprzedaż detaliczna książek52.47.B Sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych52.48.E Sprzedaż detaliczna gier i zabawek52.63.B Sprzedaż detaliczna pozostała prowadzona poza siecią sklepową, gdzie indziej niesklasyfikowana74.40.Z Reklama92.71.Z Działalność związana z grami losowymi i zakładami wzajemnymi
1348 2007-01-03 2007-01-03 2007-01-03 2007-01-03Firma Przedsiębiorcy: MARIUSZ GNYBEK OGRODNICTWO - MAG68-120 Iłowa ul.Piaskowa 4Miejsce prowadzenia działalności: - Siedziba firmy68-120 Iłowa, Żaganiec działka Nr 8 - Zakład Produkcyjny

Określenie przedmiotu działalności wg PKD: 35.11.Z Wytwarzanie energii elektrycznej
1349 2007-02-01 2007-01-17 2007-01-17 2007-01-17

Firma Przedsiębiorcy: Łęknica -Targowisko Miejskie Nr Pawilonu H-11Miejsce prowadzenia działalności: - Sklep
Określenie przedmiotu działalności wg PKD: 52.11.Z Sprzedaż detaliczna w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych

1350 2007-01-30 2007-01-18 2007-01-18 2007-01-18Firma Przedsiębiorcy: ZAKŁAD USŁUG LEŚNYCH68-120 Iłowa, Czerna 62Miejsce prowadzenia działalności: - Siedziba firmy
Określenie przedmiotu działalności wg PKD: 02.40.Z Działalność usługowa związana z leśnictwem1351 2007-02-01 2007-01-29 2007-01-29 2007-01-29

Firma Przedsiębiorcy: SZYMON KRASZEWSKI FIRMA USŁUGOWA "SMAK"68-120 Iłowa ul. Blacharska 26Miejsce prowadzenia działalności: - Siedziba firmy
Określenie przedmiotu działalności wg PKD: 33.12.Z Naprawa i konserwacja maszyn33.13.Z Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych
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Numer Ewidencyjny Data rozp. działalności Data wpisu do ewidencji Data odbioru zaświadczeniaData zgłoszenia do ewidencji Data zak. działalności Data wykreślenia Data dec. o wykreśleniuData zgł. zak. działalności Nr dec. o wykreśleniu
33.20.Z Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia90.01.Z Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych90.02.Z Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych95.11.Z Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych95.21.Z Naprawa i konserwacja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku

1352 2007-02-01 2007-02-01 2007-02-01 2007-02-01
Firma Przedsiębiorcy: ALWIXŻagań Plac Klasztorny 5Miejsce prowadzenia działalności: - Lokal usługowy

Określenie przedmiotu działalności wg PKD: 01.42.Z Działalność usługowa związana z chowem i hodowlą zwierząt, z wyłączeniem działalności weterynaryjnej22.22.Z Działalność poligraficzna pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana36.63.Z Produkcja wyrobów pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana
1353 2007-02-15 2007-02-02 2007-02-02 2007-02-02

Firma Przedsiębiorcy: USŁUGI WIESŁAW GOLIŃSKI68-120 Iłowa ul.Bolesława Chrobrego 12/2Miejsce prowadzenia działalności: - Siedziba firmy
Określenie przedmiotu działalności wg PKD: 42.11.Z Roboty związane z budową dróg i autostrad42.13.Z Roboty związane z budową mostów i tuneli43.31.Z Tynkowanie43.32.Z Zakładanie stolarki budowlanej43.33.Z Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian43.34.Z Malowanie i szklenie43.39.Z Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych45.32.Z Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli47.30.Z Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw

1354 2007-02-15 2007-02-13 2007-02-14 2007-02-14
Firma Przedsiębiorcy: JAN RAUZA ZAKŁAD USŁUG LEŚNYCH "PORĘBA"68-120 Iłowa ul.Piaskowa 23aMiejsce prowadzenia działalności: - Siedziba firmy

Określenie przedmiotu działalności wg PKD: 02.10.Z Gospodarka leśna i pozostała działalność leśna, z wyłączeniem pozyskiwania produktów leśnych02.40.Z Działalność usługowa związana z leśnictwem
1355 2007-03-01 2007-02-27 2007-02-27 2007-02-27

Firma Przedsiębiorcy: BLUE JEANS SKLEP ODZIEŻOWYIłowa Ul.Pułaskiego 17/4Miejsce prowadzenia działalności: - SklepTeren całego kraju - Cały kraj
Określenie przedmiotu działalności wg PKD: 52.41.Z Sprzedaż detaliczna wyrobów włókienniczych52.42.Z Sprzedaż detaliczna odzieży52.43.Z Sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych52.62.B Sprzedaż detaliczna pozostałych towarów prowadzona na straganach i targowiskach1356 2007-03-12 2007-02-27 2007-02-27 2007-02-27

Firma Przedsiębiorcy: P.W."SYGA" ZENON SYGUTOWSKI68-120 Iłowa ul. 3 Maja 2Miejsce prowadzenia działalności: - Siedziba firmy
Określenie przedmiotu działalności wg PKD: 45.11.Z Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek45.19.Z Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli45.20.Z Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli45.40.Z Sprzedaż hurtowa i detaliczna motocykli, ich naprawa i konserwacja oraz sprzedaż hurtowa i detaliczna części i akcesoriów do nich49.41.Z Transport drogowy towarów

1358 2007-03-12 2007-03-06 2007-03-06 2007-03-06
Firma Przedsiębiorcy: PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE PROKOPEK JANINAIłowa Konin Żagański 117Miejsce prowadzenia działalności: - SklepTeren całego kraju - Cały kraj

Określenie przedmiotu działalności wg PKD: 45.25.D Wykonywanie robót budowlanych murarskich45.33 Wykonywanie instalacji cieplnych, wodnych, wentylacyjnych i gazowych45.34.Z Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych45.45.Z Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych52.11.Z Sprzedaż detaliczna w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych
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52.25.Z Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych52.63.B Sprzedaż detaliczna pozostała prowadzona poza siecią sklepową, gdzie indziej niesklasyfikowana65.12.B Pośrednictwo pieniężne pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane

1360 2007-03-12 2007-03-08 2007-03-08 2007-03-08
Firma Przedsiębiorcy: PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWO PRODUKCYJNE "PHUP"Iłowa Czerna 66Miejsce prowadzenia działalności: - Siedziba firmyTeren całego kraju - Cały kraj

Określenie przedmiotu działalności wg PKD: 45 BUDOWNICTWO52.62.A Sprzedaż detaliczna żywności i artykułów spożywczych prowadzona na straganach i targowiskach52.62.B Sprzedaż detaliczna pozostałych towarów prowadzona na straganach i targowiskach1361 2007-03-13 2007-03-13 2007-03-13 2007-03-13
Firma Przedsiębiorcy: HANDEL OBWOŹNYIłowa Konin Żagański 70Miejsce prowadzenia działalności: - Siedziba firmyTeren całego kraju - Cały kraj

Określenie przedmiotu działalności wg PKD: 52.62.A Sprzedaż detaliczna żywności i artykułów spożywczych prowadzona na straganach i targowiskach52.62.B Sprzedaż detaliczna pozostałych towarów prowadzona na straganach i targowiskach
1363 2007-04-10 2007-04-02 2007-04-02 2007-04-02

Firma Przedsiębiorcy: "PB-TRANS" USŁUGI TRANSPORTOWEIłowa Ul.Borowska 5c/2Miejsce prowadzenia działalności: - Siedziba firmyTeren całego kraju - Cały kraj68-120 Iłowa ul.Ogrodowa 7B - Siedziba firmy
Określenie przedmiotu działalności wg PKD: 45.11.Z Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek45.19.Z Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli45.20.Z Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli45.40.Z Sprzedaż hurtowa i detaliczna motocykli, ich naprawa i konserwacja oraz sprzedaż hurtowa i detaliczna części i akcesoriów do nich49.41.Z Transport drogowy towarów50.10.B Sprzedaż detaliczna pojazdów samochodowych50.20.A Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych60.24.A Transport drogowy towarów pojazdami specjalizowanymi60.24.B Transport drogowy towarów pojazdami uniwersalnymi

1364 2007-04-14 2007-04-11 2007-04-11 2007-04-11
Firma Przedsiębiorcy: "ŻANETA"68-120 Iłowa ul. Żagańska 81Miejsce prowadzenia działalności: - Siedziba firmyTeren całego kraju - Cały kraj59-950 Ruszów ul.II Armii Wojska Polskiego 6 - Sklep

Określenie przedmiotu działalności wg PKD: 47.76.Z Sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, nawozów, żywych zwierząt domowych, karmy dla zwierząt domowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach47.77.Z Sprzedaż detaliczna zegarków, zegarów i biżuterii prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach47.78.Z Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach52.48.F Sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, nawozów74.10.Z Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania74.87.B Działalność komercyjna pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana
1368 2007-06-01 2007-04-25 2007-04-25 2007-04-25

Firma Przedsiębiorcy: FIRMA USŁUGOWA "ANGA" ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMIIłowa Czyżówek 61/3Miejsce prowadzenia działalności: - Siedziba firmyTeren całego kraju - Cały kraj68-120 Iłowa ul.Ogrodowa 7C - Siedziba firmy
Określenie przedmiotu działalności wg PKD: 68.32.Z Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie70.32.Z Zarządzanie nieruchomościami na zlecenie1370 2007-05-15 2007-05-08 2007-05-08 2007-05-08

Firma Przedsiębiorcy: PPHU "JAR II"
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68-120 Iłowa, Konin Żagański 51Miejsce prowadzenia działalności: - Siedziba firmyTeren całego kraju - Cały kraj

Określenie przedmiotu działalności wg PKD: 46.11.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą płodów rolnych, żywych zwierząt, surowców dla przemysłu tekstylnego i półproduktów47.89.Z Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach49.41.Z Transport drogowy towarów51.11.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą płodów rolnych, żywych zwierząt, surowców dla przemysłu włókienniczego i półproduktów52.62.B Sprzedaż detaliczna pozostałych towarów prowadzona na straganach i targowiskach77.12.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
1371 2007-06-02 2007-05-30 2007-05-30 2007-05-30

Firma Przedsiębiorcy: BAR MLECZNYIłowa Ul.Plac Wolności 17Miejsce prowadzenia działalności: - Pozostałe
Określenie przedmiotu działalności wg PKD: 55.30.B Placówki gastronomiczne pozostałe

1372 2007-06-01 2007-06-01 2007-06-01 2007-06-01
Firma Przedsiębiorcy: JÓZEF KMIECIK USŁUGI OGÓLNOBUDOWLANE68-120 Iłowa ul.Ogrodowa 2Miejsce prowadzenia działalności: - Siedziba firmy

Określenie przedmiotu działalności wg PKD: 43.31.Z Tynkowanie43.32.Z Zakładanie stolarki budowlanej43.33.Z Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian43.34.Z Malowanie i szklenie43.39.Z Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych43.91.Z Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych43.99.Z Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane
1373 2007-07-01 2007-06-12 2007-06-12 2007-06-12

Firma Przedsiębiorcy: PPHU AUTO SZKOŁA "WSTECZNY" JAROSŁAW ZARZECZNY68-120 Iłowa ul.Konopnickiej 6aMiejsce prowadzenia działalności: - Siedziba firmy
Określenie przedmiotu działalności wg PKD: 85.53.Z Pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu85.59.A Nauka języków obcych1375 2007-09-01 2007-07-24 2007-07-24 2007-07-24

Firma Przedsiębiorcy: 
Iłowa Czyżówek 65 /6Miejsce prowadzenia działalności: - Siedziba firmyTeren całego kraju - Cały kraj

Określenie przedmiotu działalności wg PKD: 67.13.Z Działalność pomocnicza finansowa, gdzie indziej niesklasyfikowana67.20.Z Działalność pomocnicza związana z ubezpieczeniami i funduszami emerytalno-rentowymi
1378 2007-08-29 2007-08-27 2007-08-27 2007-08-27

Firma Przedsiębiorcy: R&I IRENEUSZ PERAIłowa Czyżówek 6Miejsce prowadzenia działalności: - Siedziba firmyTeren całego kraju - Cały kraj
Określenie przedmiotu działalności wg PKD: 45.41.Z Tynkowanie45.43.A Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian45.44.A Malowanie45.45.Z Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych

1379 2007-08-30 2007-08-30 2007-08-30 2007-08-30
Firma Przedsiębiorcy: "OLA" PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWA ANNA MADEJ68-120 Iłowa, Konin Żagański 91Miejsce prowadzenia działalności: - Siedziba firmy

Określenie przedmiotu działalności wg PKD: 41.10.Z Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków41.20.Z Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych42.21.Z Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych42.22.Z Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych43.21.Z Wykonywanie instalacji elektrycznych43.22.Z Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych43.29.Z Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych43.31.Z Tynkowanie
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43.32.Z Zakładanie stolarki budowlanej43.33.Z Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian43.34.Z Malowanie i szklenie43.39.Z Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych43.91.Z Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych43.99.Z Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane45.32.Z Wykonywanie robót budowlanych izolacyjnych45.41.Z Tynkowanie45.43.A Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian45.44.A Malowanie45.45.Z Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych47.81.Z Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach i targowiskach47.82.Z Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach47.89.Z Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach52.62.A Sprzedaż detaliczna żywności i artykułów spożywczych prowadzona na straganach i targowiskach52.62.B Sprzedaż detaliczna pozostałych towarów prowadzona na straganach i targowiskach

1380 2007-09-03 2007-09-03 2007-09-03 2007-09-03
Firma Przedsiębiorcy: BIURO MAKETINGOWO-KONSULTINGOWE "EURO" GABRIELA MARIAŃSKA68-120 Iłowa, Wilkowisko 5Miejsce prowadzenia działalności: - Siedziba firmy68-213 Lipinki Łużyckie, Sieniawa Żarska ul.Kolonia 3B - Biuro handlowe

Określenie przedmiotu działalności wg PKD: 69.20.Z Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe70.21.Z Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja71.11.Z Działalność w zakresie architektury74.12.Z Działalność rachunkowo-księgowa74.14.A Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania74.20.A Działalność w zakresie projektowania budowlanego, urbanistycznego, technologicznego74.85.Z Działalność związana z tłumaczeniami i usługami sekretarskimi74.87.B Działalność komercyjna pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana82.19.Z Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura82.99.Z Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana1381 2007-10-01 2007-09-17 2007-09-17 2007-09-17
Firma Przedsiębiorcy: 

Iłowa Ul.Ogrodowa 16H /9Miejsce prowadzenia działalności: - Siedziba firmyTrzebiel Stacja Paliw na działce Nr 146/2 - Pozostałe
Określenie przedmiotu działalności wg PKD: 51.12.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych51.19.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju

1382 2001-03-01 2007-09-18 2007-09-19
Firma Przedsiębiorcy: JERZY ANDRZEJ KŁOS68-212 Trzebiel Stacja Paliw w KrólowieMiejsce prowadzenia działalności: - Lokal usługowyTeren kraju - Cały kraj

Określenie przedmiotu działalności wg PKD: 46.12.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych46.17.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych46.19.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju47.30.Z Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw47.78.Z Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach52.21.Z Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy
1383 2007-10-20 2007-09-19 2007-09-19 2007-09-19

Firma Przedsiębiorcy: PHU FILEK - MAŁY
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Wrocław Ul.Rzeszowska 26Miejsce prowadzenia działalności: - Sklep

Określenie przedmiotu działalności wg PKD: 51.19.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju51.47.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego i osobistego51.86.Z Sprzedaż hurtowa części elektronicznych52.42.Z Sprzedaż detaliczna odzieży52.43.Z Sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych52.44.Z Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i artykułów użytku domowego, gdzie indziej niesklasyfikowana52.48.A Sprzedaż detaliczna mebli, wyposażenia biurowego, komputerów oraz sprzętu telekomunikacyjnego52.48.D Sprzedaż detaliczna artykułów sportowych52.61.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej52.63.B Sprzedaż detaliczna pozostała prowadzona poza siecią sklepową, gdzie indziej niesklasyfikowana60.24.B Transport drogowy towarów pojazdami uniwersalnymi92.62.Z Działalność związana ze sportem, pozostała
1385 2007-10-01 2007-09-26 2007-09-26 2007-09-26

Firma Przedsiębiorcy: PW "OSKAR"Iłowa Czerna 48BMiejsce prowadzenia działalności: - Siedziba firmy
Określenie przedmiotu działalności wg PKD: 45.42.Z Zakładanie stolarki budowlanej45.43.A Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian45.45.Z Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych50.10.B Sprzedaż detaliczna pojazdów samochodowych50.30.B Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych52.46.Z Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła52.50.Z Sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w sklepach52.61.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej52.62.B Sprzedaż detaliczna pozostałych towarów prowadzona na straganach i targowiskach60.24.B Transport drogowy towarów pojazdami uniwersalnymi

1386 2007-10-01 2007-09-26 2007-09-26 2007-09-26
Firma Przedsiębiorcy: KRZYSZTOF CHROBAK "KCH-REMONT"68-120 Iłowa ul.Borowska 7/5Miejsce prowadzenia działalności: - Siedziba firmy

Określenie przedmiotu działalności wg PKD: 41.20.Z Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych43.12.Z Przygotowanie terenu pod budowę43.21.Z Wykonywanie instalacji elektrycznych43.22.Z Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych43.29.Z Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych43.31.Z Tynkowanie43.32.Z Zakładanie stolarki budowlanej43.33.Z Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian43.34.Z Malowanie i szklenie43.39.Z Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych43.91.Z Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych43.99.Z Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane
1387 2007-10-15 2007-09-27 2007-09-27 2007-09-27

Firma Przedsiębiorcy: "Galeria Smaku"Gozdnica Świerczewskiego 4AMiejsce prowadzenia działalności: - Lokal usługowy
Określenie przedmiotu działalności wg PKD: 55.30.A Restauracje55.30.B Placówki gastronomiczne pozostałe55.51.Z Stołówki55.52.Z Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering)

1388 2007-10-15 2007-10-02 2007-10-03 2007-10-03
Firma Przedsiębiorcy: MARIAN ADAMCZEWSKI FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA68-120 Iłowa ul. Pałacowa 1Miejsce prowadzenia działalności: - Siedziba firmy, sklep

Określenie przedmiotu działalności wg PKD: 47.11.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych47.61.Z Sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
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47.81.Z Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach i targowiskach56.10.B Ruchome placówki gastronomiczne

1391 2007-10-10 2007-10-10 2007-10-10 2007-10-10
Firma Przedsiębiorcy: USŁUGI BUDOWLANEIłowa Jankowa Żagańska 16Miejsce prowadzenia działalności: - Siedziba firmy

Określenie przedmiotu działalności wg PKD: 45.21.G Wykonywanie robót budowlanych w zakresie montażu i wznoszenia budynków i budowli z elementów prefabrykowanych45.22.Z Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych45.25.B Roboty związane z fundamentowaniem45.41.Z Tynkowanie45.42.Z Zakładanie stolarki budowlanej45.43.A Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian45.44.A Malowanie45.45.Z Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych
1392 2007-11-01 2007-10-24 2007-10-24 2007-10-24

Firma Przedsiębiorcy: 
68-120 Iłowa, Konin Żagański 119Miejsce prowadzenia działalności: - Siedziba firmy68-120 Iłowa, Konin Żagański na działce Nr 395/3 - Lokal usługowy

Określenie przedmiotu działalności wg PKD: 56.30.Z Przygotowywanie i podawanie napojów1393 2007-11-15 2007-10-31 2007-10-31 2007-10-31
Firma Przedsiębiorcy: BEATA BANCERZ "BEATA" FIRMA USŁUGOWO-HANDLOWA68-120 Iłowa ul. Piaskowa 2AMiejsce prowadzenia działalności: - Siedziba firmy, sklep

Określenie przedmiotu działalności wg PKD: 47.11.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych47.89.Z Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach56.10.B Ruchome placówki gastronomiczne
1394 2007-11-19 2007-11-12 2007-11-12 2007-11-12

Firma Przedsiębiorcy: USŁUGI OGÓLNOBUDOWLANE DANIEL MAJEWSKIIłowa Ul.Nadrzeczna 11/11Miejsce prowadzenia działalności: - Siedziba firmy
Określenie przedmiotu działalności wg PKD: 45.21.A Wykonywanie robót ogólnobudowlanych związanych ze wznoszeniem budynków45.25.D Wykonywanie robót budowlanych murarskich45.32.Z Wykonywanie robót budowlanych izolacyjnych45.41.Z Tynkowanie45.43.A Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian45.44.A Malowanie45.45.Z Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych1398 2008-01-05 2007-12-17 2007-12-18 2007-12-18

Firma Przedsiębiorcy: ANDRZEJ ZAWADZKI SKLEP WIELOBRANŻOWY68-120 Iłowa ul.Kościuszki 10Miejsce prowadzenia działalności: - Sklep
Określenie przedmiotu działalności wg PKD: 47.19.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach47.81.Z Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach i targowiskach47.82.Z Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach47.89.Z Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach56.10.B Ruchome placówki gastronomiczne

1399 2008-03-01 2007-12-19 2007-12-20 2007-12-20
Firma Przedsiębiorcy: NAPRAWA OBUWIAIłowa Ul.Mickiewicza 21/3Miejsce prowadzenia działalności: - Lokal usługowy

Określenie przedmiotu działalności wg PKD: 52.71.Z Naprawa obuwia i pozostałych wyrobów skórzanych1400 2008-01-15 2008-01-11 2008-01-17 2008-01-21
Firma Przedsiębiorcy: "ZUL" Adamczak Patrycja68-120 Iłowa, Czyżówek 41Miejsce prowadzenia działalności: - Siedziba firmy

Określenie przedmiotu działalności wg PKD: 02.20.Z Pozyskiwanie drewna02.40.Z Działalność usługowa związana z leśnictwem
1401 2006-08-09 2008-01-16 2008-01-25

Firma Przedsiębiorcy: PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE "MATYJAS"
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Numer Ewidencyjny Data rozp. działalności Data wpisu do ewidencji Data odbioru zaświadczeniaData zgłoszenia do ewidencji Data zak. działalności Data wykreślenia Data dec. o wykreśleniuData zgł. zak. działalności Nr dec. o wykreśleniu
68-120 Iłowa, Jankowa Żagańska 52AMiejsce prowadzenia działalności: - Siedziba firmy

Określenie przedmiotu działalności wg PKD: 41.20.Z Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych42.13.Z Roboty związane z budową mostów i tuneli42.21.Z Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych43.31.Z Tynkowanie43.33.Z Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian43.39.Z Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych43.99.Z Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane
1403 2008-02-11 2008-02-06 2008-02-06 2008-02-06

Firma Przedsiębiorcy: PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO USŁUGOWE FEL-POL68-120 Iłowa, Czyżówek 69/6Miejsce prowadzenia działalności: - Siedziba firmy
Określenie przedmiotu działalności wg PKD: 10.11.Z Przetwarzanie i konserwowanie mięsa, z wyłączeniem mięsa z drobiu46.11.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą płodów rolnych, żywych zwierząt, surowców dla przemysłu tekstylnego i półproduktów46.13.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą drewna i materiałów budowlanych46.14.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów46.17.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych46.18.Z Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów46.19.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju46.32.Z Sprzedaż hurtowa mięsa i wyrobów z mięsa70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana

1404 2008-03-01 2008-02-11 2008-02-11 2008-02-11
Firma Przedsiębiorcy: DAM-BUD68-120 Iłowa, Czyżówek 71/1Miejsce prowadzenia działalności: - Siedziba firmy

Określenie przedmiotu działalności wg PKD: 43.31.Z Tynkowanie43.32.Z Zakładanie stolarki budowlanej43.33.Z Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian43.34.Z Malowanie i szklenie43.39.Z Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych43.99.Z Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane
1405 2008-02-13 2008-02-13 2008-02-13 2008-02-13

Firma Przedsiębiorcy: SKLEP SPOŻYWCZO-PRZEMYSŁOWY MAGDA ZIELIŃSKA68-120 Iłowa, Konin Żagański 77Miejsce prowadzenia działalności: - Siedziba firmy68-213 Lipinki Łużyckie, Zajączek 13a - Sklep
Określenie przedmiotu działalności wg PKD: 47.11.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych47.81.Z Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach i targowiskach47.82.Z Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach47.89.Z Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach

1407 2008-02-27 2008-02-27 2008-02-27 2008-02-27
Firma Przedsiębiorcy: RAFAŁ KOZŁOWSKI68-120 Iłowa, Konin Żagański 83/3Miejsce prowadzenia działalności: - Siedziba firmy

Określenie przedmiotu działalności wg PKD: 41.20.Z Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych43.11.Z Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych43.12.Z Przygotowanie terenu pod budowę43.22.Z Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych43.29.Z Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych43.32.Z Zakładanie stolarki budowlanej43.39.Z Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych
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43.91.Z Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych1408 2008-03-13 2008-03-13 2008-03-13 2008-03-13

Firma Przedsiębiorcy: USŁUGI REMONTOWE68-120 Iłowa, Konin Żagański 50Miejsce prowadzenia działalności: - Siedziba firmy
Określenie przedmiotu działalności wg PKD: 43.31.Z Tynkowanie43.32.Z Zakładanie stolarki budowlanej43.33.Z Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian43.34.Z Malowanie i szklenie43.39.Z Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych

1409 2008-05-05 2008-04-09 2008-04-09 2008-04-09
Firma Przedsiębiorcy: FHU "PAX"68-120 Iłowa, Jankowa Żagańska 77/8Miejsce prowadzenia działalności: - Siedziba firmy68-131 Wymiarki ul.Wiejska 13 - Lokal usługowy

Określenie przedmiotu działalności wg PKD: 45.20.Z Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
1410 2008-04-21 2008-04-10 2008-04-10 2008-04-10Firma Przedsiębiorcy: I & R USŁUGI BUDOWLANE68-120 Iłowa, Czyżówek 6Miejsce prowadzenia działalności: - Siedziba firmy

Określenie przedmiotu działalności wg PKD: 43.31.Z Tynkowanie43.33.Z Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian43.34.Z Malowanie i szklenie43.39.Z Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych
1411 2008-05-29 2008-05-08 2008-05-08 2008-05-08

Firma Przedsiębiorcy: ANGELIKA ŻMIJEWSKA  ANGELIKA - SKLEP WIELOBRANŻOWY-KURCZAK Z ROŻNA68-120 Iłowa ul.Borowska 2/3Miejsce prowadzenia działalności: - Siedziba firmy ul.Kościelna działka Nr 779/3 - Sklep68-200 Żary ul. Lotników  działka Nr 123 - Punkt Gastronomiczny
Określenie przedmiotu działalności wg PKD: 47.51.Z Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach47.53.Z Sprzedaż detaliczna dywanów, chodników i innych pokryć podłogowych oraz pokryć ściennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach47.59.Z Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach47.64.Z Sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach47.71.Z Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach47.72.Z Sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach47.77.Z Sprzedaż detaliczna zegarków, zegarów i biżuterii prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach47.78.Z Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach47.79.Z Sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach47.82.Z Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach47.89.Z Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach56.10.A Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne56.10.B Ruchome placówki gastronomiczne

1412 2008-06-01 2008-05-14 2008-05-14 2008-05-14Firma Przedsiębiorcy: AUTO-NAPRAWA EWA JURASZEK68-120 Iłowa ul.3 Maja 4Miejsce prowadzenia działalności: - Siedziba firmy68-100 Żagań ul.Kolejowa 16a - Lokal usługowy
Określenie przedmiotu działalności wg PKD: 45.20.Z Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

1413 2008-06-02 2008-06-02 2008-06-02 2008-06-02
Firma Przedsiębiorcy: "BRYAN" USŁUGI BUDOWLANE MARIUSZ WRZESZCZ68-120 Iłowa, Borowe 4Miejsce prowadzenia działalności: - Siedziba firmy

Określenie przedmiotu działalności wg PKD: 02.10.Z Gospodarka leśna i pozostała działalność leśna, z wyłączeniem pozyskiwania produktów leśnych02.20.Z Pozyskiwanie drewna
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02.40.Z Działalność usługowa związana z leśnictwem38.11.Z Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne38.12.Z Zbieranie odpadów niebezpiecznych38.21.Z Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne38.22.Z Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych38.31.Z Demontaż wyrobów zużytych39.00.Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI41.20.Z Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych42.11.Z Roboty związane z budową dróg i autostrad42.12.Z Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej42.13.Z Roboty związane z budową mostów i tuneli42.91.Z Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej42.99.Z Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane43.11.Z Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych43.12.Z Przygotowanie terenu pod budowę43.13.Z Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich43.21.Z Wykonywanie instalacji elektrycznych43.22.Z Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych43.29.Z Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych43.31.Z Tynkowanie43.32.Z Zakładanie stolarki budowlanej43.33.Z Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian43.34.Z Malowanie i szklenie43.39.Z Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych43.91.Z Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych43.99.Z Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane45.20.Z Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli46.71.Z Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych46.73.Z Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego46.74.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego96.02.Z Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne

1415 2008-06-10 2008-06-10 2008-06-10 2008-06-10
Firma Przedsiębiorcy: DACH-BUD68-120 Iłowa, Klików 31Miejsce prowadzenia działalności: - Siedziba firmy

Określenie przedmiotu działalności wg PKD: 43.31.Z Tynkowanie43.32.Z Zakładanie stolarki budowlanej43.33.Z Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian43.34.Z Malowanie i szklenie43.39.Z Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych43.91.Z Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych43.99.Z Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane
1416 2008-08-01 2008-06-16 2008-06-16 2008-06-16

Firma Przedsiębiorcy: SKLEP WIELOBRANŻOWY68-120 Iłowa ul.Pułaskiego 21Miejsce prowadzenia działalności: - Sklep
Określenie przedmiotu działalności wg PKD: 46.75.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych47.19.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach47.51.Z Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach47.53.Z Sprzedaż detaliczna dywanów, chodników i innych pokryć podłogowych oraz pokryć ściennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach47.54.Z Sprzedaż detaliczna elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach47.59.Z Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach47.63.Z Sprzedaż detaliczna nagrań dźwiękowych i audiowizualnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
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47.65.Z Sprzedaż detaliczna gier i zabawek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach47.71.Z Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach47.72.Z Sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach47.73.Z Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach47.75.Z Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach47.76.Z Sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, nawozów, żywych zwierząt domowych, karmy dla zwierząt domowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach47.77.Z Sprzedaż detaliczna zegarków, zegarów i biżuterii prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach47.78.Z Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach47.79.Z Sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

1417 2008-07-05 2008-06-23 2008-06-23
Firma Przedsiębiorcy: MASTER TRANS68-120 Iłowa ul.Ogrodowa 16J/2Miejsce prowadzenia działalności: 

 Teren całego kraju - Cały kraj
Określenie przedmiotu działalności wg PKD: 49.41.Z Transport drogowy towarów

1418 2008-07-01 2008-06-30 2008-06-30 2008-06-30
Firma Przedsiębiorcy: INSTALATORSTWO SANITARNE CO GAZOWE I ŚLUSARSTWO JÓZEF FILIK68-120 Iłowa ul.Piaskowa 22Miejsce prowadzenia działalności: - Siedziba firmy

Określenie przedmiotu działalności wg PKD: 25.12.Z Produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej43.22.Z Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych43.99.Z Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane
1419 2008-07-15 2008-07-01 2008-07-01 2008-07-01

Firma Przedsiębiorcy: KAMILA KRASZEWSKA68-120 Iłowa, Konin Żagański 148/16Miejsce prowadzenia działalności: - Siedziba firmy
Określenie przedmiotu działalności wg PKD: 64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych

1421 2008-07-08 2008-07-08 2008-07-08 2008-07-08
Firma Przedsiębiorcy: CITY TEC61-162 Poznań ul.oś. Piastowskie 92/7Miejsce prowadzenia działalności: - Siedziba firmy68-120 Iłowa, Czyżówek 87/2 - Siedziba firmy

Określenie przedmiotu działalności wg PKD: 81.10.Z Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach81.21.Z Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych81.22.Z Specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych81.29.Z Pozostałe sprzątanie81.30.Z Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni
1422 2008-09-01 2008-07-16 2008-07-16 2008-07-16

Firma Przedsiębiorcy: ZPHU "DEJA"68-120 Iłowa ul.Kolejowa 10Miejsce prowadzenia działalności: - Siedziba firmy
Określenie przedmiotu działalności wg PKD: 13.92.Z Produkcja gotowych wyrobów tekstylnych14.12.Z Produkcja odzieży roboczej14.13.Z Produkcja pozostałej odzieży wierzchniej14.14.Z Produkcja bielizny46.41.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów tekstylnych46.42.Z Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia47.51.Z Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach47.71.Z Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach47.91.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet95.29.Z Naprawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego1423 2008-07-28 2008-07-24 2008-07-24 2008-07-24

Firma Przedsiębiorcy: HANDEL - USŁUGI WALERIA BEDNAREK68-120 Iłowa, Kowalice 18Miejsce prowadzenia działalności: - Siedziba firmy
Określenie przedmiotu działalności wg PKD: 46.77.Z Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu
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49.41.Z Transport drogowy towarów1425 2008-08-16 2008-08-08 2008-08-08 2008-08-08

Firma Przedsiębiorcy: 
68-120 Iłowa, Borowe 55Miejsce prowadzenia działalności: - Siedziba firmy

Określenie przedmiotu działalności wg PKD: 88.10.Z Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych
1426 1998-08-07 2008-08-08 2008-08-11 2008-08-12

Firma Przedsiębiorcy: PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE BEATA NIEDZIELA68-131 Wymiarki ul.Księcia Witolda 5AMiejsce prowadzenia działalności: - Punkt Apteczny "ASPIRYNKA"68-210 Bronowice - Nowe Czaple ul.Kościuszki 18 - "PIGUŁKA"
Określenie przedmiotu działalności wg PKD: 47.73.Z Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach47.74.Z Sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych, włączając ortopedyczne, prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach47.75.Z Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

1428 2008-09-01 2008-08-20 2008-08-20 2008-08-20
Firma Przedsiębiorcy: PHU RAFIK - AUTO68-120 Iłowa, Czyżówek 26Miejsce prowadzenia działalności: - Siedziba firmy68-120 Iłowa ul. Borowska 8 - szrot samochdowy

Określenie przedmiotu działalności wg PKD: 45.11.Z Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek45.19.Z Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli45.20.Z Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli45.32.Z Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli46.77.Z Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu1429 2008-09-01 2008-08-22 2008-08-22 2008-08-25
Firma Przedsiębiorcy: ITNCS68-120 Iłowa ul.Żagańska 12Miejsce prowadzenia działalności: - Lokal usługowy

Określenie przedmiotu działalności wg PKD: 18.12.Z Pozostałe drukowanie18.13.Z Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku18.14.Z Introligatorstwo i podobne usługi18.20.Z Reprodukcja zapisanych nośników informacji26.11.Z Produkcja elementów elektronicznych26.12.Z Produkcja elektronicznych obwodów drukowanych26.20.Z Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych26.30.Z Produkcja sprzętu (tele)komunikacyjnego26.40.Z Produkcja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku26.51.Z Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych27.31.Z Produkcja kabli światłowodowych27.32.Z Produkcja pozostałych elektronicznych i elektrycznych przewodów i kabli27.33.Z Produkcja sprzętu instalacyjnego27.40.Z Produkcja elektrycznego sprzętu oświetleniowego27.51.Z Produkcja elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego27.52.Z Produkcja nieelektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego27.90.Z Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego33.11.Z Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych33.12.Z Naprawa i konserwacja maszyn33.13.Z Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych33.14.Z Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych33.19.Z Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia33.20.Z Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia43.21.Z Wykonywanie instalacji elektrycznych43.99.Z Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane46.43.Z Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego46.51.Z Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania46.52.Z Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego
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46.90.Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana47.41.Z Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach47.42.Z Sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach47.43.Z Sprzedaż detaliczna sprzętu audiowizualnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach47.54.Z Sprzedaż detaliczna elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach47.78.Z Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach47.79.Z Sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach47.91.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet61.10.Z Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej61.20.Z Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej61.30.Z Działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej61.90.Z Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem62.02.Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki62.03.Z Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi62.09.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych63.11.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność63.12.Z Działalność portali internetowych63.91.Z Działalność agencji informacyjnych63.99.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana72.19.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych74.10.Z Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania74.20.Z Działalność fotograficzna74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana82.11.Z Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura82.19.Z Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane85.60.Z Działalność wspomagająca edukację92.00.Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z GRAMI LOSOWYMI I ZAKŁADAMI WZAJEMNYMI95.11.Z Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych95.12.Z Naprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego95.21.Z Naprawa i konserwacja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku

1430 2008-09-01 2008-08-27 2008-08-27 2008-08-27
Firma Przedsiębiorcy: USŁUGI BUDOWLANE "ELBO"68-120 Iłowa ul.Pułaskiego 2/4Miejsce prowadzenia działalności: - Siedziba firmy

Określenie przedmiotu działalności wg PKD: 43.31.Z Tynkowanie43.32.Z Zakładanie stolarki budowlanej43.33.Z Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian43.34.Z Malowanie i szklenie43.39.Z Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych
1431 2008-09-01 2008-09-01 2008-09-01 2008-09-01

Firma Przedsiębiorcy: 68-120 Iłowa ul.Ogrodowa 11/3Miejsce prowadzenia działalności: - Siedziba firmy
Określenie przedmiotu działalności wg PKD: 47.81.Z Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach i targowiskach

1432 2008-09-08 2008-09-05 2008-09-05 2008-09-05Firma Przedsiębiorcy: "ADMAR"
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68-120 Iłowa ul.Ogrodowa 16D/10Miejsce prowadzenia działalności: - Siedziba firmy

Określenie przedmiotu działalności wg PKD: 46.39.Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych46.42.Z Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia47.71.Z Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach47.81.Z Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach i targowiskach47.82.Z Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach47.89.Z Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach
1433 2008-09-10 2008-09-05 2008-09-05 2008-09-05

Firma Przedsiębiorcy: PHU "DOM"68-120 Iłowa ul.Pułaskiego 24Miejsce prowadzenia działalności: - Sklep, siedziba firmy
Określenie przedmiotu działalności wg PKD: 47.11.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych47.22.Z Sprzedaż detaliczna mięsa i wyrobów z mięsa prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach47.24.Z Sprzedaż detaliczna pieczywa, ciast, wyrobów ciastkarskich i cukierniczych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach47.29.Z Sprzedaż detaliczna pozostałej żywności prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

1435 2008-09-15 2008-09-09 2008-09-09 2008-09-09
Firma Przedsiębiorcy: FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA TRANSPORT68-200 Żary ul.Powstańców Wielkopolskich 10aMiejsce prowadzenia działalności: - Siedziba firmy

Określenie przedmiotu działalności wg PKD: 45.11.Z Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek45.19.Z Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli45.40.Z Sprzedaż hurtowa i detaliczna motocykli, ich naprawa i konserwacja oraz sprzedaż hurtowa i detaliczna części i akcesoriów do nich46.42.Z Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia46.43.Z Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego46.66.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń biurowych46.73.Z Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego47.64.Z Sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach47.82.Z Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach47.89.Z Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach47.91.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet49.32.Z Działalność taksówek osobowych49.39.Z Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany49.41.Z Transport drogowy towarów49.42.Z Działalność usługowa związana z przeprowadzkami95.22.Z Naprawa i konserwacja urządzeń gospodarstwa domowego oraz sprzętu użytku domowego i ogrodniczego
1436 2008-09-17 2008-09-17 2008-09-17 2008-09-17

Firma Przedsiębiorcy: MKCOLORS STUDIO REKLAMY68-120 Iłowa ul.Ogrodowa 20Miejsce prowadzenia działalności: - Siedziba firmy
Określenie przedmiotu działalności wg PKD: 18.11.Z Drukowanie gazet18.12.Z Pozostałe drukowanie18.13.Z Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku18.14.Z Introligatorstwo i podobne usługi18.20.Z Reprodukcja zapisanych nośników informacji58.11.Z Wydawanie książek58.13.Z Wydawanie gazet58.14.Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza58.29.Z Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania

1438 2008-10-10 2008-09-30 2008-09-30 2008-09-30
Firma Przedsiębiorcy: USŁUGI BUDOWLANE
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68-120 Iłowa, Jankowa Żagańska 71Miejsce prowadzenia działalności: - Siedziba firmy

Określenie przedmiotu działalności wg PKD: 41.20.Z Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych43.32.Z Zakładanie stolarki budowlanej43.33.Z Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian43.39.Z Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych43.91.Z Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych
1439 2008-11-01 2008-10-07 2008-10-08 2008-10-14

Firma Przedsiębiorcy: ZAKŁAD ELEKTROMECHANICZNY68-120 Iłowa, Konin Żagański 111Miejsce prowadzenia działalności: - Siedziba firmy
Określenie przedmiotu działalności wg PKD: 33.12.Z Naprawa i konserwacja maszyn33.14.Z Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych95.22.Z Naprawa i konserwacja urządzeń gospodarstwa domowego oraz sprzętu użytku domowego i ogrodniczego

1440 2008-11-01 2008-10-16 2008-10-16 2008-10-16
Firma Przedsiębiorcy: BUD-MAR68-130 Gozdnica ul. Kościelna 8b/13Miejsce prowadzenia działalności: - Siedziba firmy

Określenie przedmiotu działalności wg PKD: 41.20.Z Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych43.31.Z Tynkowanie43.32.Z Zakładanie stolarki budowlanej43.33.Z Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian43.39.Z Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych43.91.Z Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych43.99.Z Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane
1441 2008-11-01 2008-10-23 2008-10-23 2008-10-24

Firma Przedsiębiorcy: "NICO" USŁUGI REMONTOWO-KONSERWATORSKIE68-120 Iłowa ul. Plac Wolności 15/1Miejsce prowadzenia działalności: - Siedziba firmy
Określenie przedmiotu działalności wg PKD: 43.31.Z Tynkowanie43.32.Z Zakładanie stolarki budowlanej43.33.Z Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian43.34.Z Malowanie i szklenie43.39.Z Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych43.91.Z Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych43.99.Z Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane77.32.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych81.22.Z Specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych81.29.Z Pozostałe sprzątanie81.30.Z Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni

1442 2008-11-12 2008-11-05 2008-11-05 2008-11-05
Firma Przedsiębiorcy: SKLEP OGÓLNOSPOŻYWCZY "ROBERCIK" ROBERT BARTOSZ68-120 Iłowa ul. Traugutta 25/14Miejsce prowadzenia działalności: - Siedziba firmyIłowa ul. Traugutta na działce nr 1170/9 - Sklep

Określenie przedmiotu działalności wg PKD: 47.11.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych47.19.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach47.21.Z Sprzedaż detaliczna owoców i warzyw prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach47.22.Z Sprzedaż detaliczna mięsa i wyrobów z mięsa prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach47.25.Z Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach1443 2008-12-10 2008-11-18 2008-11-18 2008-11-19
Firma Przedsiębiorcy: p.w. OPTIMAL68-120 Iłowa ul. Żagańska 69Miejsce prowadzenia działalności: - Siedziba firmy

Określenie przedmiotu działalności wg PKD: 25.11.Z Produkcja konstrukcji metalowych i ich części25.12.Z Produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej25.61.Z Obróbka metali i nakładanie powłok na metale25.62.Z Obróbka mechaniczna elementów metalowych25.99.Z Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana
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33.11.Z Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych33.12.Z Naprawa i konserwacja maszyn33.17.Z Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu transportowego41.10.Z Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków41.20.Z Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych42.99.Z Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane43.11.Z Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych43.12.Z Przygotowanie terenu pod budowę43.22.Z Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych43.29.Z Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych43.31.Z Tynkowanie43.32.Z Zakładanie stolarki budowlanej43.33.Z Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian43.34.Z Malowanie i szklenie43.39.Z Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych43.91.Z Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych43.99.Z Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane47.99.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami49.41.Z Transport drogowy towarów49.42.Z Działalność usługowa związana z przeprowadzkami52.10.B Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów71.11.Z Działalność w zakresie architektury71.12.Z Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne77.39.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane

1444 2008-12-01 2008-11-24 2008-11-24 2008-12-03
Firma Przedsiębiorcy: "TOMASZ" TOMASZ NARKUN68-120 Iłowa ul. Poniatowskiego 5Miejsce prowadzenia działalności: - Siedziba firmyIłowa ul. Żagańska 61A - Pozostałe

Określenie przedmiotu działalności wg PKD: 45.32.Z Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli47.11.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych47.26.Z Sprzedaż detaliczna wyrobów tytoniowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach47.30.Z Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw
1446 2008-12-15 2008-11-26 2008-11-26 2008-11-28

Firma Przedsiębiorcy: MECHANIKA POJAZDOWA "AUTOMIR"68-120 Iłowa ul. Drzymały 3Miejsce prowadzenia działalności: - Lokal usługowy
Określenie przedmiotu działalności wg PKD: 22.11.Z Produkcja opon i dętek z gumy; bieżnikowanie i regenerowanie opon z gumy45.20.Z Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli45.40.Z Sprzedaż hurtowa i detaliczna motocykli, ich naprawa i konserwacja oraz sprzedaż hurtowa i detaliczna części i akcesoriów do nich

1447 2008-12-02 2008-12-02 2008-12-03 2008-12-03
Firma Przedsiębiorcy: P.W. "QUATRO"68-120 Iłowa ul. Blacharska 1Miejsce prowadzenia działalności: - Lokal usługowy

Określenie przedmiotu działalności wg PKD: 43.31.Z Tynkowanie43.32.Z Zakładanie stolarki budowlanej43.33.Z Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian43.34.Z Malowanie i szklenie45.11.Z Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek45.20.Z Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli45.32.Z Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli49.41.Z Transport drogowy towarów52.21.Z Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy
1448 2008-12-20 2008-12-04 2008-12-04 2008-12-04

Firma Przedsiębiorcy: ZACHODNIE CENTRUM FOTOGRAFII I FILMU
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68-120 Iłowa ul. Żaków 9Miejsce prowadzenia działalności: - Siedziba firmy

Określenie przedmiotu działalności wg PKD: 74.20.Z Działalność fotograficzna1449 2008-12-10 2008-12-04 2008-12-05 2008-12-04
Firma Przedsiębiorcy: DOSTAWA DO DOMU ADI68-120 Iłowa, Czyżówek 87/2Miejsce prowadzenia działalności: - Siedziba firmy

Określenie przedmiotu działalności wg PKD: 46.36.Z Sprzedaż hurtowa cukru, czekolady, wyrobów cukierniczych i piekarskich46.37.Z Sprzedaż hurtowa herbaty, kawy, kakao i przypraw47.24.Z Sprzedaż detaliczna pieczywa, ciast, wyrobów ciastkarskich i cukierniczych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach47.29.Z Sprzedaż detaliczna pozostałej żywności prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach47.89.Z Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach47.99.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami
1451 2009-01-06 2009-01-06 2009-01-06 2009-01-07

Firma Przedsiębiorcy: ZAKŁAD USŁUG "WODDAN"68-120 Iłowa ul. Konopnickiej 6Miejsce prowadzenia działalności: - siedziba firmy
Określenie przedmiotu działalności wg PKD: 02.40.Z Działalność usługowa związana z leśnictwem42.21.Z Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych42.91.Z Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej43.12.Z Przygotowanie terenu pod budowę

1452 2009-02-02 2009-01-07 2009-01-07 2009-01-07Firma Przedsiębiorcy: RENATA SZYMAŃSKA SZKOŁA NAUKI JAZDY68-120 Iłowa, Konin Żagański 29/1Miejsce prowadzenia działalności: - Siedziba firmy68-200 Żary ul. Podwale 16 - Biuro
Określenie przedmiotu działalności wg PKD: 85.53.Z Pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu

1454 2009-02-02 2009-01-28 2009-01-28 2009-01-28
Firma Przedsiębiorcy: PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE68-120 Iłowa ul. Młyńska 1Miejsce prowadzenia działalności: - Siedziba firmy

Określenie przedmiotu działalności wg PKD: 43.31.Z Tynkowanie43.33.Z Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian43.34.Z Malowanie i szklenie46.11.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą płodów rolnych, żywych zwierząt, surowców dla przemysłu tekstylnego i półproduktów46.77.Z Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu47.78.Z Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach47.82.Z Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach49.41.Z Transport drogowy towarów
1455 2009-02-12 2009-02-12 2009-02-13 2009-02-17

Firma Przedsiębiorcy: PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "POLMAX"68-120 Iłowa, Borowe 20Miejsce prowadzenia działalności: - Siedziba firmy68-100 Żagań ul. Górna 3
Określenie przedmiotu działalności wg PKD: 43.11.Z Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych43.12.Z Przygotowanie terenu pod budowę43.13.Z Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich43.21.Z Wykonywanie instalacji elektrycznych43.22.Z Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych43.29.Z Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych43.31.Z Tynkowanie43.32.Z Zakładanie stolarki budowlanej43.33.Z Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian43.34.Z Malowanie i szklenie43.39.Z Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych43.91.Z Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych43.99.Z Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane45.11.Z Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek
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45.19.Z Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli46.31.Z Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw46.34.B Sprzedaż hurtowa napojów bezalkoholowych46.35.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów tytoniowych46.38.Z Sprzedaż hurtowa pozostałej żywności, włączając ryby, skorupiaki i mięczaki46.39.Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych46.43.Z Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego46.44.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów porcelanowych, ceramicznych i szklanych oraz środków czyszczących46.47.Z Sprzedaż hurtowa mebli, dywanów i sprzętu oświetleniowego46.49.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego46.52.Z Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego46.61.Z Sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń rolniczych oraz dodatkowego wyposażenia46.62.Z Sprzedaż hurtowa obrabiarek46.63.Z Sprzedaż hurtowa maszyn wykorzystywanych w górnictwie, budownictwie oraz inżynierii lądowej i wodnej46.64.Z Sprzedaż hurtowa maszyn dla przemysłu tekstylnego oraz maszyn do szycia i maszyn dziewiarskich46.65.Z Sprzedaż hurtowa mebli biurowych46.66.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń biurowych46.73.Z Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego46.90.Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana47.21.Z Sprzedaż detaliczna owoców i warzyw prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach47.25.Z Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach47.26.Z Sprzedaż detaliczna wyrobów tytoniowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach47.29.Z Sprzedaż detaliczna pozostałej żywności prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach47.41.Z Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach47.42.Z Sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach47.43.Z Sprzedaż detaliczna sprzętu audiowizualnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach47.52.Z Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach47.54.Z Sprzedaż detaliczna elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach47.59.Z Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach47.63.Z Sprzedaż detaliczna nagrań dźwiękowych i audiowizualnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach47.71.Z Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach47.77.Z Sprzedaż detaliczna zegarków, zegarów i biżuterii prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach47.78.Z Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach47.79.Z Sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach47.91.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet47.99.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami49.39.Z Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany49.41.Z Transport drogowy towarów64.91.Z Leasing finansowy64.92.Z Pozostałe formy udzielania kredytów
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64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych65.11.Z Ubezpieczenia na życie65.12.Z Pozostałe ubezpieczenia osobowe oraz ubezpieczenia majątkowe65.20.Z Reasekuracja65.30.Z Fundusze emerytalne66.12.Z Działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowych66.19.Z Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych66.21.Z Działalność związana z oceną ryzyka i szacowaniem poniesionych strat66.22.Z Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych66.29.Z Pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne95.21.Z Naprawa i konserwacja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku95.22.Z Naprawa i konserwacja urządzeń gospodarstwa domowego oraz sprzętu użytku domowego i ogrodniczego96.09.Z Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana

1456 2009-04-01 2009-02-17 2009-02-17 2009-02-19
Firma Przedsiębiorcy: AUTO SERWIS KURCZEWSKI68-120 Iłowa ul. Ogrodowa 13Miejsce prowadzenia działalności: - Siedziba firmyIłowa ul. Ogrodowa na działce nr 455/2 - Lokal usługowy

Określenie przedmiotu działalności wg PKD: 45.20.Z Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli45.32.Z Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
1457 2009-04-01 2009-02-17 2009-02-17 2009-02-19

Firma Przedsiębiorcy: AUTO SERWIS KURCZEWSKI68-120 Iłowa ul. Ogrodowa 13Miejsce prowadzenia działalności: - Siedziba firmyIłowa ul. Ogrodowa na działce nr 455/2 - Lokal usługowy
Określenie przedmiotu działalności wg PKD: 45.20.Z Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli45.32.Z Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

1458 2009-05-15 2009-03-03 2009-03-03 2009-03-03
Firma Przedsiębiorcy: "MARCEL" MARCIN MASTERNAK68-100 Żagań ul. Robotnicza 6Miejsce prowadzenia działalności: - Siedziba firmy

Określenie przedmiotu działalności wg PKD: 41.20.Z Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych52.21.Z Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy66.19.Z Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych66.22.Z Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych66.29.Z Pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne
1459 2009-04-01 2009-03-25 2009-03-25 2009-03-25

Firma Przedsiębiorcy: HANDEL I USŁUGI GRZEGORZ JAKUBOWSKI68-120 Iłowa ul. Młyńska 4Miejsce prowadzenia działalności: - siedziba firmyIłowa ul. Żagańska 61A - Sklep
Określenie przedmiotu działalności wg PKD: 47.11.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych47.30.Z Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw

1460 2009-04-01 2009-03-26 2009-03-26 2009-04-06
Firma Przedsiębiorcy: ANNA OBRZÓD "ANNA"68-120 Iłowa ul. Poniatowskiego 9Miejsce prowadzenia działalności: - Siedziba firmy

Określenie przedmiotu działalności wg PKD: 47.99.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami82.99.Z Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
1461 2009-04-01 2009-03-30 2009-03-30 2009-03-30

Firma Przedsiębiorcy: "DAR-MO" DARIUSZ GAWEŁ68-120 Iłowa ul. Bolesława Chrobrego 20/3Miejsce prowadzenia działalności: - Siedziba firmy
Określenie przedmiotu działalności wg PKD: 43.32.Z Zakładanie stolarki budowlanej
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43.39.Z Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych1462 2009-04-01 2009-04-01 2009-04-02 2009-04-02

Firma Przedsiębiorcy: ZAKŁAD PRODUKCYJNO-HANDLOWY "PTYŚ" WANDA OLSZEWSKA SABINA OLSZEWSKA ZBIGNIEW NIEDZIELAŻagań ul. Żaganny 9Miejsce prowadzenia działalności: - PiekarniaŻagań ul. Sportowa-Findera 24 - Pawilon HandlowyŻagań ul. Rybacka Targowisko Miejskie działka nr 877, parcela nr 1 - Pawilon Handlowy
68-200 Żary ul. Jagiellońska 1 - Pawilon Handlowy

Określenie przedmiotu działalności wg PKD: 10.71.Z Produkcja pieczywa; produkcja świeżych wyrobów ciastkarskich i ciastek10.72.Z Produkcja sucharów i herbatników; produkcja konserwowanych wyrobów ciastkarskich i ciastek47.11.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych47.24.Z Sprzedaż detaliczna pieczywa, ciast, wyrobów ciastkarskich i cukierniczych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach49.41.Z Transport drogowy towarów68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi81.21.Z Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych81.22.Z Specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych81.29.Z Pozostałe sprzątanie
1463 2009-04-06 2009-04-03 2009-04-06 2009-04-06

Firma Przedsiębiorcy: "STABTECH" GERARD RAKOWSKI68-120 Iłowa ul. Żeromskiego 8Miejsce prowadzenia działalności: - siedziba firmy
Określenie przedmiotu działalności wg PKD: 41.20.Z Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych42.11.Z Roboty związane z budową dróg i autostrad43.11.Z Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych43.12.Z Przygotowanie terenu pod budowę43.21.Z Wykonywanie instalacji elektrycznych43.22.Z Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych43.29.Z Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych43.31.Z Tynkowanie43.32.Z Zakładanie stolarki budowlanej43.33.Z Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian43.34.Z Malowanie i szklenie43.39.Z Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych43.91.Z Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych43.99.Z Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane49.41.Z Transport drogowy towarów49.42.Z Działalność usługowa związana z przeprowadzkami68.10.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi77.11.Z Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek77.32.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych77.39.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane81.21.Z Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych81.22.Z Specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych81.29.Z Pozostałe sprzątanie81.30.Z Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni

1464 2009-04-17 2009-04-07 2009-04-07 2009-04-07Firma Przedsiębiorcy: JOANNA ADAMEK68-120 Iłowa, Szczepanów 45Miejsce prowadzenia działalności: - Lokal usługowy
Określenie przedmiotu działalności wg PKD: 96.02.Z Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne1465 2009-05-01 2009-04-14 2009-04-14 2009-04-14

Firma Przedsiębiorcy: ZAKŁAD USŁUGOWY "KOPCIUSZEK" MAŁGORZATA BOGDZIEWICZ68-120 Iłowa ul. Nadrzeczna 11/25Miejsce prowadzenia działalności: - Siedziba firmy
Określenie przedmiotu działalności wg PKD: 81.21.Z Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych81.22.Z Specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych
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81.29.Z Pozostałe sprzątanie81.30.Z Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni1466 2009-04-23 2009-04-14 2009-04-14 2009-04-14

Firma Przedsiębiorcy: UBEZPIECZENIA EDYTA WRZESZCZ68-130 Gozdnica ul. Matejki 1Miejsce prowadzenia działalności: - Lokal usługowy
Określenie przedmiotu działalności wg PKD: 65.11.Z Ubezpieczenia na życie65.12.Z Pozostałe ubezpieczenia osobowe oraz ubezpieczenia majątkowe65.30.Z Fundusze emerytalne82.19.Z Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura

1468 2009-05-01 2009-04-16 2009-04-16 2009-04-16
Firma Przedsiębiorcy: ZAKŁAD FRYZJERSKI JOLANTA KOZŁOWSKA-PARSZEWSKA68-120 Iłowa ul. Piaskowa 26Miejsce prowadzenia działalności: - Lokal usługowy

Określenie przedmiotu działalności wg PKD: 96.02.Z Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne
1469 2009-04-17 2009-04-16 2009-04-16 2009-04-16

Firma Przedsiębiorcy: PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE MAGDALENA MYTNIK68-120 Iłowa ul. Żagańska 62Miejsce prowadzenia działalności: - Siedziba firmy
Określenie przedmiotu działalności wg PKD: 33.17.Z Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu transportowego45.20.Z Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli45.31.Z Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli45.32.Z Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli47.19.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach96.01.Z Pranie i czyszczenie wyrobów włókienniczych i futrzarskich96.09.Z Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana

1470 2009-04-20 2009-04-20 2009-04-20 2009-04-20
Firma Przedsiębiorcy: JACEK BASIUK68-120 Iłowa ul. Konopnickiej 5/15Miejsce prowadzenia działalności: - Siedziba firmy

Określenie przedmiotu działalności wg PKD: 43.31.Z Tynkowanie43.32.Z Zakładanie stolarki budowlanej43.33.Z Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian43.34.Z Malowanie i szklenie43.39.Z Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych43.91.Z Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych43.99.Z Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane
1472 2009-05-06 2009-05-06 2009-05-08 2009-05-11

Firma Przedsiębiorcy: REGINA SZCZEPAŃSKA ZAKŁAD USŁUGOWO-HANDLOWY68-120 Iłowa ul. Kolejowa 9/11Miejsce prowadzenia działalności: - Lokal usługowy
Określenie przedmiotu działalności wg PKD: 46.43.Z Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego46.49.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego46.51.Z Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania46.52.Z Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego46.90.Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana47.19.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach47.41.Z Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach47.42.Z Sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach47.43.Z Sprzedaż detaliczna sprzętu audiowizualnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach47.54.Z Sprzedaż detaliczna elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach47.63.Z Sprzedaż detaliczna nagrań dźwiękowych i audiowizualnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach47.79.Z Sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach47.99.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami
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Numer Ewidencyjny Data rozp. działalności Data wpisu do ewidencji Data odbioru zaświadczeniaData zgłoszenia do ewidencji Data zak. działalności Data wykreślenia Data dec. o wykreśleniuData zgł. zak. działalności Nr dec. o wykreśleniu
61.10.Z Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem62.02.Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki62.03.Z Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi62.09.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych63.11.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność63.99.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana64.92.Z Pozostałe formy udzielania kredytów95.11.Z Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych95.12.Z Naprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego95.21.Z Naprawa i konserwacja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku95.22.Z Naprawa i konserwacja urządzeń gospodarstwa domowego oraz sprzętu użytku domowego i ogrodniczego

1473 2009-06-01 2009-05-08 2009-05-08
Firma Przedsiębiorcy: DANUTA MARJAŃSKA HANDEL DETALICZNY ODZIEŻĄ UŻYWANĄ68-120 Iłowa, Jankowa Żagańska 24Miejsce prowadzenia działalności: - Sklep

Określenie przedmiotu działalności wg PKD: 47.79.Z Sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
1474 2009-05-14 2009-05-12 2009-05-12

Firma Przedsiębiorcy: MAREK SAWICKI P.W. "ALMALUX"67-100 Nowa Sól ul. Wrocławska 20Miejsce prowadzenia działalności: - Sklep
Określenie przedmiotu działalności wg PKD: 46.73.Z Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego47.52.Z Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach1475 2009-07-01 2009-05-12 2009-05-12 2009-05-13

Firma Przedsiębiorcy: JAN JEDYNAK68-120 Iłowa ul. Plac Wolności 22Miejsce prowadzenia działalności: - Apteka68-120 Iłowa ul. Mickiewicza 21 - Sklep zielarski
Określenie przedmiotu działalności wg PKD: 47.41.Z Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach47.42.Z Sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach47.73.Z Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach47.74.Z Sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych, włączając ortopedyczne, prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach47.75.Z Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach47.91.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet61.10.Z Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej61.20.Z Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej68.10.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

1476 2009-06-01 2009-05-21 2009-05-21 2009-05-21
Firma Przedsiębiorcy: MIECZYSŁAW BOGUCKI FIRMA "EDYTA"68-120 Iłowa ul. Kościelna działka Nr 773/5Miejsce prowadzenia działalności: 

Określenie przedmiotu działalności wg PKD: 47.51.Z Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach47.71.Z Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach47.75.Z Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach47.76.Z Sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, nawozów, żywych zwierząt domowych, karmy dla zwierząt domowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach47.77.Z Sprzedaż detaliczna zegarków, zegarów i biżuterii prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach47.79.Z Sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
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Numer Ewidencyjny Data rozp. działalności Data wpisu do ewidencji Data odbioru zaświadczeniaData zgłoszenia do ewidencji Data zak. działalności Data wykreślenia Data dec. o wykreśleniuData zgł. zak. działalności Nr dec. o wykreśleniu
47.82.Z Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach47.89.Z Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach

1477 2009-07-01 2009-06-05 2009-06-05 2009-06-05
Firma Przedsiębiorcy: DAWID JAROSZEK NAPRAWY POWYPADKOWE68-100 Żagań ul. Kolejowa 16aMiejsce prowadzenia działalności: - Lokal usługowy

Określenie przedmiotu działalności wg PKD: 45.20.Z Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
1478 2009-07-15 2009-07-13 2009-07-13 2009-07-13

Firma Przedsiębiorcy: EDWARD DEREŃ SKLEP ODZIEŻOWY68-120 Iłowa, Czerna 2Miejsce prowadzenia działalności: - Siedziba firmy68-120 Iłowa ul. Plac Wolności 11/1 - Sklep odzieżowy
Określenie przedmiotu działalności wg PKD: 47.51.Z Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach47.53.Z Sprzedaż detaliczna dywanów, chodników i innych pokryć podłogowych oraz pokryć ściennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach47.54.Z Sprzedaż detaliczna elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach47.61.Z Sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach47.64.Z Sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach47.71.Z Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach47.72.Z Sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach47.75.Z Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach47.79.Z Sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach47.82.Z Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach47.89.Z Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach

1479 2009-07-25 2009-07-20 2009-07-20 2009-07-20
Firma Przedsiębiorcy: ELŻBIETA BURY  PHU68-120 Iłowa, Konin Żagański 30Miejsce prowadzenia działalności: - Siedziba firmy68-100 Żagań os. XXX - lecia PRL na działce Nr 3629/2 - Pasaż Handlowy

Określenie przedmiotu działalności wg PKD: 43.21.Z Wykonywanie instalacji elektrycznych43.22.Z Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych43.29.Z Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych47.51.Z Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach47.71.Z Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach47.72.Z Sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach47.75.Z Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach47.77.Z Sprzedaż detaliczna zegarków, zegarów i biżuterii prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach47.78.Z Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach47.79.Z Sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach47.82.Z Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach47.89.Z Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach
1480 2009-07-22 2009-07-22 2009-07-22 2009-07-22

Firma Przedsiębiorcy: STANISŁAW SŁONKA  HANDEL OBWOŹNY68-120 Iłowa ul. Młyńska 13/5Miejsce prowadzenia działalności: - Siedziba firmy
Określenie przedmiotu działalności wg PKD: 47.81.Z Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach i targowiskach
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Numer Ewidencyjny Data rozp. działalności Data wpisu do ewidencji Data odbioru zaświadczeniaData zgłoszenia do ewidencji Data zak. działalności Data wykreślenia Data dec. o wykreśleniuData zgł. zak. działalności Nr dec. o wykreśleniu
47.89.Z Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach

1481 2009-08-04 2009-07-30 2009-07-30 2009-07-30
Firma Przedsiębiorcy: HELENA OPRYSZKO ARTYKUŁY PRZEMYSŁOWE68-120 Iłowa ul. Borowska 3/6Miejsce prowadzenia działalności: - Siedziba firmy68-120 Żary ul. Bolesława Chrobrego 25 - Sklep

Określenie przedmiotu działalności wg PKD: 47.52.Z Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach47.71.Z Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach47.72.Z Sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach47.77.Z Sprzedaż detaliczna zegarków, zegarów i biżuterii prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach47.81.Z Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach i targowiskach47.82.Z Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach47.89.Z Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach47.91.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet1482 2009-08-05 2009-08-03 2009-08-03 2009-08-04
Firma Przedsiębiorcy: EM-BUD68-120 Iłowa ul. Mickiewicza 6/5Miejsce prowadzenia działalności: - Siedziba firmy

Określenie przedmiotu działalności wg PKD: 41.20.Z Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych43.31.Z Tynkowanie43.32.Z Zakładanie stolarki budowlanej43.33.Z Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian43.34.Z Malowanie i szklenie43.39.Z Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych43.91.Z Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych43.99.Z Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane
1483 2009-08-10 2009-08-10 2009-08-10 2009-08-10

Firma Przedsiębiorcy: USŁUGI TRANSPORTOWE - ZIELIŃSKA DOROTA68-120 Iłowa, Konin Żagański 77Miejsce prowadzenia działalności: - Siedziba firmy68-200 Żary ul. Pszenna 2 - Mini Bar
Określenie przedmiotu działalności wg PKD: 46.11.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą płodów rolnych, żywych zwierząt, surowców dla przemysłu tekstylnego i półproduktów47.52.Z Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach47.81.Z Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach i targowiskach47.89.Z Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach49.39.Z Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany56.10.A Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne

1484 2009-08-12 2009-08-11 2009-08-12 2009-08-12
Firma Przedsiębiorcy: DREWMONT68-120 Iłowa Żagańska 73aMiejsce prowadzenia działalności: 

Określenie przedmiotu działalności wg PKD: 16.10.Z Produkcja wyrobów tartacznych16.23.Z Produkcja pozostałych wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa43.91.Z Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych
1485 2009-09-08 2009-09-08 2009-09-08 2009-09-08

Firma Przedsiębiorcy: ALEKSANDRA KACZMAREK-ROSZAK FIRMA PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWA "MebloDeco"68-120 Iłowa ul. Ogrodowa 9dMiejsce prowadzenia działalności: - Siedziba firmy, biuro, zakład produkcyjny
Określenie przedmiotu działalności wg PKD: 16.10.Z Produkcja wyrobów tartacznych16.21.Z Produkcja arkuszy fornirowych i płyt wykonanych na bazie drewna16.23.Z Produkcja pozostałych wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa16.24.Z Produkcja opakowań drewnianych16.29.Z Produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania
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Numer Ewidencyjny Data rozp. działalności Data wpisu do ewidencji Data odbioru zaświadczeniaData zgłoszenia do ewidencji Data zak. działalności Data wykreślenia Data dec. o wykreśleniuData zgł. zak. działalności Nr dec. o wykreśleniu
23.31.Z Produkcja ceramicznych kafli i płytek23.41.Z Produkcja ceramicznych wyrobów stołowych i ozdobnych23.49.Z Produkcja pozostałych wyrobów ceramicznych31.01.Z Produkcja mebli biurowych i sklepowych31.02.Z Produkcja mebli kuchennych31.03.Z Produkcja materaców31.09.Z Produkcja pozostałych mebli32.13.Z Produkcja sztucznej biżuterii i wyrobów podobnych32.40.Z Produkcja gier i zabawek46.13.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą drewna i materiałów budowlanych46.15.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą mebli, artykułów gospodarstwa domowego i drobnych wyrobów metalowych46.44.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów porcelanowych, ceramicznych i szklanych oraz środków czyszczących46.47.Z Sprzedaż hurtowa mebli, dywanów i sprzętu oświetleniowego46.49.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego46.65.Z Sprzedaż hurtowa mebli biurowych46.73.Z Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego46.75.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych46.76.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów47.52.Z Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach47.53.Z Sprzedaż detaliczna dywanów, chodników i innych pokryć podłogowych oraz pokryć ściennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach47.54.Z Sprzedaż detaliczna elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach47.59.Z Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach47.65.Z Sprzedaż detaliczna gier i zabawek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach47.78.Z Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach47.79.Z Sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach47.91.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania73.11.Z Działalność agencji reklamowych 73.20.Z Badanie rynku i opinii publicznej77.11.Z Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek77.12.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli95.24.Z Naprawa i konserwacja mebli i wyposażenia domowego

1486 2009-09-16 2009-09-16 2009-09-16 2009-09-16
Firma Przedsiębiorcy: PH "MARIA"68-120 Iłowa ul. Traugutta 18Miejsce prowadzenia działalności: - Siedziba firmy, magazyn

Określenie przedmiotu działalności wg PKD: 47.91.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet
1487 2009-09-23 2009-09-21 2009-09-21 2009-09-21

Firma Przedsiębiorcy: ZAKŁAD OGÓLNOBUDOWLANY "WOJTEK"68-120 Iłowa Borowska 7A/6Miejsce prowadzenia działalności: - Siedziba firmy
Określenie przedmiotu działalności wg PKD: 43.31.Z Tynkowanie43.32.Z Zakładanie stolarki budowlanej43.33.Z Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian43.34.Z Malowanie i szklenie43.39.Z Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych43.91.Z Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych

1488 2009-09-23 2009-09-21 2009-09-21
Firma Przedsiębiorcy: ZAKŁAD BUDOWLANY "KRZYSIEK"68-120 Iłowa, Borowe 25Miejsce prowadzenia działalności: 

Określenie przedmiotu działalności wg PKD: 43.31.Z Tynkowanie43.32.Z Zakładanie stolarki budowlanej
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43.33.Z Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian43.34.Z Malowanie i szklenie43.39.Z Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych43.91.Z Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych

1489 2009-09-25 2009-09-25 2009-09-25 2009-09-25
Firma Przedsiębiorcy: 

68-120 Iłowa, Borowe 12a/1Miejsce prowadzenia działalności: - Siedziba firmy
Określenie przedmiotu działalności wg PKD: 43.31.Z Tynkowanie43.33.Z Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian43.34.Z Malowanie i szklenie43.39.Z Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych

1490 2009-10-05 2009-10-05 2009-10-05 2009-10-05
Firma Przedsiębiorcy: Jacek Byczek  ADI-BUD68-120 Iłowa ul. Żeromskiego 11/1aMiejsce prowadzenia działalności: - Siedziba firmy

Określenie przedmiotu działalności wg PKD: 43.11.Z Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych43.31.Z Tynkowanie43.32.Z Zakładanie stolarki budowlanej43.33.Z Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian43.34.Z Malowanie i szklenie43.39.Z Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych43.91.Z Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych
1491 2009-10-05 2009-10-05 2009-10-05 2009-10-05

Firma Przedsiębiorcy: ZAKŁAD OGÓLNOBUDOWLANY "JACEK"68-120 Iłowa ul. Młyńska 12/3Miejsce prowadzenia działalności: - Siedziba firmy
Określenie przedmiotu działalności wg PKD: 43.31.Z Tynkowanie43.32.Z Zakładanie stolarki budowlanej43.33.Z Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian43.34.Z Malowanie i szklenie43.39.Z Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych43.91.Z Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych

1492 2009-11-01 2009-10-05 2009-10-05 2009-10-05Firma Przedsiębiorcy: PAWEŁ SZURMIŃSKI FIRMA INFORMATYCZNA  IT NET68-120 Iłowa ul. Okrzei 22Miejsce prowadzenia działalności: - Siedziba firmy
Określenie przedmiotu działalności wg PKD: 62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem62.02.Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki62.03.Z Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi62.09.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych63.11.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność63.12.Z Działalność portali internetowych

1493 2009-10-23 2009-10-06 2009-10-06 2009-10-06Firma Przedsiębiorcy: IWONA REWAJ SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW ZE SZKŁA OZDOBNEGO I KRYSZTAŁÓW68-100 Żagań ul.Lotników Alianckich 16Miejsce prowadzenia działalności: - Siedziba firmy, sklep
Określenie przedmiotu działalności wg PKD: 47.59.Z Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach1494 2009-11-02 2009-10-27 2009-10-27 2009-10-27

Firma Przedsiębiorcy: AUTO-NEMO68-120 Iłowa, Czyżówek 13Miejsce prowadzenia działalności: - Siedziba firmy, lokal usługowy
Określenie przedmiotu działalności wg PKD: 45.20.Z Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli45.32.Z Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli45.40.Z Sprzedaż hurtowa i detaliczna motocykli, ich naprawa i konserwacja oraz sprzedaż hurtowa i detaliczna części i akcesoriów do nich46.77.Z Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu47.91.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet

1495 2009-11-16 2009-11-16 2009-11-16 2009-11-16
Firma Przedsiębiorcy: MARIA DANIELISZYN FIRMA USŁUGOWO-BUDOWLANA68-120 Iłowa ul.Pułaskiego 24/2Miejsce prowadzenia działalności: - Siedziba firmy

Określenie przedmiotu działalności wg PKD: 43.29.Z Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych
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43.31.Z Tynkowanie43.32.Z Zakładanie stolarki budowlanej43.33.Z Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian43.34.Z Malowanie i szklenie43.39.Z Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych43.91.Z Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych43.99.Z Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane

1496 2009-11-23 2009-11-19 2009-11-19 2009-11-19
Firma Przedsiębiorcy: ELŻBIETA SZESTAKOWICZ  SKLEP RYBNY68-100 Żagań ul. Rybacka  - targowiskoMiejsce prowadzenia działalności: - Siedziba firmy, sklep

Określenie przedmiotu działalności wg PKD: 46.38.Z Sprzedaż hurtowa pozostałej żywności, włączając ryby, skorupiaki i mięczaki47.23.Z Sprzedaż detaliczna ryb, skorupiaków i mięczaków prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
1497 2009-12-07 2009-11-26 2009-11-26 2009-11-26

Firma Przedsiębiorcy: KAROLINA ANDRZEJCZAK KIOSK RUCH68-130 Gozdnica ul.Wojska Polskiego na działce Nr 350Miejsce prowadzenia działalności: - Siedziba firmy, kiosk
Określenie przedmiotu działalności wg PKD: 47.26.Z Sprzedaż detaliczna wyrobów tytoniowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach47.61.Z Sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach47.62.Z Sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach47.73.Z Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach47.75.Z Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

1498 2009-12-01 2009-11-27 2009-11-27 2009-11-27
Firma Przedsiębiorcy: JAROSŁAW BARWINEK FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA "INSTAL-MEDIA-TRANS"68-200 Żary ul.Podwale 14aMiejsce prowadzenia działalności: - Siedziba firmy, sklep

Określenie przedmiotu działalności wg PKD: 46.19.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju47.41.Z Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach47.42.Z Sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach47.43.Z Sprzedaż detaliczna sprzętu audiowizualnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach47.59.Z Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach47.63.Z Sprzedaż detaliczna nagrań dźwiękowych i audiowizualnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach47.64.Z Sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach47.91.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet49.41.Z Transport drogowy towarów95.11.Z Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych95.12.Z Naprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego95.21.Z Naprawa i konserwacja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku95.22.Z Naprawa i konserwacja urządzeń gospodarstwa domowego oraz sprzętu użytku domowego i ogrodniczego
1499 2009-12-01 2009-11-30 2009-11-30 2009-12-01

Firma Przedsiębiorcy: AGNIESZKA NOWAK "PROFIBUD"68-120 Iłowa, Jankowa Żagańska 76/3Miejsce prowadzenia działalności: - Siedziba firmy68-120 Iłowa, Jankowa Żagańska na działce Nr 330/1 - Lokal usługowy
Określenie przedmiotu działalności wg PKD: 43.39.Z Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych

1500 2009-12-30 2009-12-01 2009-12-01 2009-12-02Firma Przedsiębiorcy: TOMASZ STACHERA ZAKŁAD USŁUG LEŚNYCH68-120 Iłowa ul. Batorego 17Miejsce prowadzenia działalności: - Siedziba firmy
Określenie przedmiotu działalności wg PKD: 02.10.Z Gospodarka leśna i pozostała działalność leśna, z wyłączeniem pozyskiwania produktów leśnych02.20.Z Pozyskiwanie drewna02.40.Z Działalność usługowa związana z leśnictwem

1501 2009-12-07 2009-12-03 2009-12-03 2009-12-03
Firma Przedsiębiorcy: STANISŁAW ŚPIEWAK NAPRAWY SAMOCHODÓW
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68-120 Iłowa, Czyżówek 91aMiejsce prowadzenia działalności: - warsztat, siedziba firmy

Określenie przedmiotu działalności wg PKD: 45.20.Z Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli1502 2009-12-28 2009-12-15 2009-12-15 2009-12-15
Firma Przedsiębiorcy: MARIUSZ JANUS FIRMA HANDLOWA "SLALOM"68-120 Iłowa ul. Traugutta 29aMiejsce prowadzenia działalności: - Siedziba firmy

Określenie przedmiotu działalności wg PKD: 47.79.Z Sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach47.91.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet
Koniec wydruku Sporządził/a: jkrupa
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