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Nr ewid. 372'|

Zwolnione z opłaty. Podsiawa ań.7a ust.3 ustawy
z dnia 19 listopada 1999r.- Prawo działalności
gospodarczej (Dz.U.Nr101 , poz.1178 ze zm.),

ZAŚWlADCZENIE
o dokonaniu zmiany wpisu do ewidencji działalności gospodarczej

Na podstawie ań. 7b ust. 1 w związku z art. 7d ust. '1 ustawy z dnia 19 listopada 1999r. - Prawo
działalności gospodarczej (Dz U. Nr 101 , poz,1178 ze zmianami) zaświadcza się, ze ewidencja działalności
gospodarczej prowadzona pzez Burmistza Miasta Rumi

pod numerem ewidencyjnym 3721 zawiera następujący wpis:

1. Oznaczeniepzedsiębiorcy:

Przedsiębiorca: SADECK|JANUSZ

Pesel: 68101807753 NlP: 586-100-40.02

Nazwa: SAD-OIL F.H.U. JANUSZ SADECKI

2. Miejsce zamieszkania i adres przedsiębiorcy, adres zakładu głownego ioddziałów, miejsce działalności:

Adres przedsiębiorcy: 84-230 RUMIA, GROTTGERA 15

Adres poczty elektron icznej:

Nr telefonu: (58) 671_00_95

Miejsce działalności: 84-230 RUMIA, KOSYNIEROW 19

3. Określenieprzedmiotudziałalności:

46.71.Z Sprzedaz huńowa paliw i produktów pochodnych

55.30.2 Pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe

96.02.Z Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne

56.10.A Restauracje i inne stałe placowkigastronomiczne

49.41.Z Transpoń drogowy towarow

56.21.Z Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering)

55.10.Z Hotele i podobne obiekty zakwaterowania

56.30.2 Pzygotowywanie i podawanie napojów

55.20.Z Obiekty noclegowe turystycme i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania

47.77.z :łrr".lil. 
detaliczna zegarków, zegarów i biźuterii prowadzona w wyspecjalizowanych

96.04.Z Działalnośc usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej

74.30.Z Działalnośó związana z tłumaczćniami

46.76.Z Spzedaz huńowa pozostałych półproduktów

68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierzawionymi

47.g'|.Z Sprzedaz detaliczna prowadzoria przez domyspzedazy wysyłkowej lub lnternet /7
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69.20.Z Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe

85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, 9dzie indziej niesklasyfikowane

68.10.Z Kupno i sprzedaz nieruchomości na własny rachunek

90.04.Z Działalność obiektów kulturalnych

78.30.Z Pozostała działalnośc związanaz udostępnianiem pracownikow

32.'l2.Z Produkcja wyrobow jubilerskich i podobnych

46.90.Z Sprzedaz huńowa niewyśpecjalizowana

77.12.Z Wynajem i dzieżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

47.78_z Spzedaz detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych
sKlepacn

52.24.A Pzeładunek towarów w pońach morskich

47.99.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza sieciąsklepową straganami itargowiskami

52.24.C Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych

38.32.Z Odzysk surowców z materiałów segregowanych

Ą6.'lg.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedazą towarów rożnego rodzaju

41.20.Z Roboty budowlane związane zewznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych

45.19.z irJffi 
huńowa i deta|iczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem

52.29.C Działalnośc pozostałych agencji transpońowych

43.99.Z Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane

45_4o.z Sprzedaz huńowa i detaliczna motocykli, ich naprawa i konseruvacja oraz sprzedaz huńowa i

detaliczna części i akcesoriów do nich

45.31.z irJń:iii 
huńowa części i akcesoriow do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem

45.32.z ;rffiiffi 
detaliczna części i akcesoriów do pojazdow samochodowych, z wyłączeniem

46.77.Z Sprzedaz huńowa odpadów i złomu

47.79.Z Sprzedaż detaliczna ańykułów uzywanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

4. Data rozpoc zęcia działalności gospo darcze1 01.06.1994

Zmiana została zgłoszona dnia 02.06.2011

Zmiana dotyczy punktu 3, który mial następujące brzmienie:

Nazwa: SAD-OIL F.H.U. JANUSZ SADECK|

3. Określenie przedmiotu działalności:

46.71.Z Sprzedaż hurtowa paliw i produktow pochodnych

49.41,Z Transpoń drogowy towarów

55.10.z Hotele i podobne obiekty zakwalerowania 
ś??
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55.20.Z Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krotkotnruałego zakwaterowania

55.30.Z Pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe

56.10.A Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne

56.21,Z Pzygotowywanie i dostarczanie zywności dla odbiorcow zewnętrznych (katering)

56,30,Z Przygotowywanie i podawanie napojow

A7 77 7 Spzedaz detaliczna zegarków, zegarów i bizuterii prowadzona w wyspecjalizowanych
sklepach

96,04.Z Działalnośó usługowa związana z poprawą kondycji lizycznej

96.01.Z Pranie i czyszczenie wyrobow włokienniczych i futrzarskich

46.76.Z Sprzedaz huńowa pozostałych półproduktów

47 "91.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedazy wysyłkowej lub lnternet

85.59,B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie.indziej niesklasyfikowane

90,04.Z Działalność obiektów kulturalnych

32.12.Z Produkcja wyrobów jubilerskich i podobnych

77.12.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

52.24.A Przeładunek towarow w pońach morskich

52.24.C Pzeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych

46.19.Z Działalność agentow zajmujących się spzedazątowarow róznego rodzaju

74.30.Z Działalność związana z tłumaczeniami

68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierzawionymi

69,20,Z Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe

68.10.Z Kupno i sprzedaz nieruchomości na własny rachunek

78.30.Z Pozostała działalność związanaz udostępnianiem pracowników

46.90.Z Spzedaz huńowa niewyspecjalizowana

A7 7A 7 Sprzedaz detaliczna pozostałych nowych wyrobow prowadzona w wyspecjalizowanych
sklepach

47.99.Z Pozostała sprzedaz detaliczna prowadzona poza siecią sklepową straganami i targowiskami

46,77,Z Spzedaz hurtowa oOpaOOw i złomu

47.7g.Z Sprzedaz detaliczna ałyęłOw uzywanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

38,32,Z Odzysk surowców z materiałów segregowanych

41.20.Z Roboty budowlane związanezevnznoszeniem budynków mieszkalnych iniemieszkalnych

45.1g.z Spzedaz huńowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem
motocykll

52,29.C Działalność pozostałych agencji transpońowych

43.99.Z Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane
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AE /i^ 7 Sprzedaż huńowa i detaliczna motocykli, ich naprawa i konsenvacja oraz spzedaż huńowa iT9'-v'4 detaliczna części i akcesoriów do nich

45,31.z ifir":iffi 
huńowa części i akcesoriów do pojazdow samochodowych, z wyłączeniem

45.32,z :r#:i?i 
detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem

lnformacia o zawieszeniu d.9.: -

lnformacja o wznowieniu d.g.: -

Otrzymują
,l.
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3,

4,

5.

P. JANUSZ sADEcKl
Uząd Skarbowy ul. Sobieskiego 346, Wejherowo

Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Wejherowie ul. Sobieskiego 298

Urząd Statystyczny ul. Danusi 4, Gdańsk
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