Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
Rzeczypospolitej Polskiej [www.firma.gov.pl]
Dane podstawowe
Imię

MICHAŁ

Nazwisko

BEZULSKI

Numer NIP

5991070150

Numer REGON

211200709

Firma przedsiębiorcy

CENTRUM TURYSTYCZNE CADET  MICHAŁ
BEZULSKI WSPÓLNIK SPÓŁKI CYWILNEJ

Dane kontaktowe
Adres poczty elektronicznej

biuro@cadet.pl

Adres strony internetowej



Numer telefonu

600880648

Numer faksu



Dane adresowe
Stałe miejsce wykonywania działalności
gospodarczej

woj. LUBUSKIE, pow. Gorzów Wielkopolski, gm. Gorzów Wielkopolski,
miejsc. Gorzów Wielkopolski, ul. Marii Juchacz, nr 20, 66400, poczta
Gorzów Wielkopolski

Dodatkowe stałe miejsca wykonywania
działalności gospodarczej

Polska, woj. POMORSKIE, pow. chojnicki, gm. Chojnice, miejsc.
Bachorze, nr 1A, 89606, poczta Chojnice, opis miejsca Ośrodek
Wypoczynkowy Natura

Adres do doręczeń

woj. LUBUSKIE, pow. Gorzów Wielkopolski, gm. Gorzów Wielkopolski,
miejsc. Gorzów Wielkopolski, ul. Marii Juchacz, nr 20, 66400, poczta
Gorzów Wielkopolski

Przedsiębiorca posiada obywatelstwa państw

Polska

Dane dodatkowe
Data rozpoczęcia wykonywania działalności
gospodarczej

20060402

Data zawieszenia wykonywania indywidualnej
działalności



Data wznowienia wykonywania indywidualnej
działalności



Data zaprzestania wykonywania działalności
gospodarczej



Data wykreślenia wpisu z rejestru



Przeważająca działalność gospodarcza (kod
PKD)

79.12.Z Działalność organizatorów turystyki

Wykonywana działalność gospodarcza (kody
PKD)

79.12.Z, 47.64.Z, 47.71.Z, 47.91.Z, 50.10.Z, 50.30.Z, 55.10.Z, 55.20.Z, 55.30.Z,
55.90.Z, 56.10.A, 56.10.B, 56.21.Z, 56.29.Z, 77.34.Z, 79.11.A, 79.11.B,
79.90.A, 79.90.B, 79.90.C, 85.51.Z, 93.11.Z, 93.13.Z

Małżeńska wspólność majątkowa



Status indywidualnej działalności
gospodarczej

Działalność jest prowadzona wyłącznie w formie spółki/spółek cywilnych

Spółki cywilne, których wspólnikiem jest przedsiębiorca
Dane spółki

NIP: 5993046517 REGON: 080254675

Data zawieszenia wykonywania działalności
gospodarczej w spółce



Zakazy
brak wpisów
Informacje dotyczące upadłości / postępowania naprawczego / postępowania restrukturyzacyjnego
brak wpisów
Zarządca sukcesyjny
brak wpisów
Informacja o kwalifikacjach zawodowych
brak wpisów
Wpis w CEIDG jest wolny od wszelkich opłat na rzecz Skarbu Państwa.
Przedsiębiorca ma obowiązek posiadać tytuł prawny do nieruchomości, której adres wpisano do CEIDG, pod rygorem wykreślenia z CEIDG.
Przedsiębiorca ma obowiązek dokonywać zmian wpisu w terminach, określonych w art. 15 ust. 1 ustawy o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy pod rygorem wykreślenia z CEIDG.
Osoba fizyczna wpisana do CEIDG może ponieść odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną zgłoszeniem do CEIDG nieprawdziwych danych, jeżeli podlegały
obowiązkowi wpisu na jej wniosek, a także niezgłoszeniem danych podlegających wpisowi do CEIDG w ustawowym terminie albo niezgłoszeniem zmian danych
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objętych wpisem.
Organy administracji publicznej nie mogą domagać się od przedsiębiorców okazywania, przekazywania lub załączania do wniosków i innych przedkładanych przed nimi pism, zaświadczeń o
wpisie do CEIDG.
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