
Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności 
Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej

Dane podstawowe

Nazwa firmy przedsiębiorcy
Centrum Turystyczne Cadet MICHAŁ BEZULSKI

Imię
MICHAŁ

NIP
5991070150

Nazwisko
BEZULSKI

REGON
211200709

Przedsiębiorca posiada obywatelstwa państw
Polska

Dane kontaktowe

Telefon
600880648

Strona WWW
www.patentnaprzygode.pl

Adres e-mail
biuro@cadet.pl

Inna forma kontaktu
-

Dane adresowe

Stałe miejsce wykonywania działalności gospodarczej
woj. LUBUSKIE, pow. gorzowski, gm. Kłodawa, miejsc. Kłodawa, ul. Lipy, nr 20, 66-415

Dodatkowe stałe miejsca wykonywania działalności gospodarczej
-

Adres do doręczeń
MICHAŁ BEZULSKI, woj. LUBUSKIE, pow. gorzowski, gm. Kłodawa, miejsc. Kłodawa, ul. Lipy, nr 20, 66-415

Dane dodatkowe

Data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej
06.08.2006

Data zaprzestania wykonywania działalności gospodarczej
-

Data zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej
-

Data wykreślenia wpisu z rejestru
-

Data wznowienia wykonywania działalności gospodarczej
-

Małżeńska wspólność majątkowa
Nie

Status indywidualnej działalności gospodarczej
Aktywny

Data zgonu przedsiębiorcy
-

Data ustanowienia zarządu sukcesyjnego
-

Data wygaśnięcia zarządu sukcesyjnego
-

Przeważająca działalność gospodarcza (kod PKD)
79.12.Z Działalność organizatorów turystyki

Wykonywana działalność gospodarcza (kody PKD)
79.12.Z Działalność organizatorów turystyki

93.13.Z Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej

93.11.Z Działalność obiektów sportowych

85.51.Z Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych

82.11.Z Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura

79.90.C Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana

79.90.B Działalność w zakresie informacji turystycznej

79.90.A Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych

79.11.B Działalność pośredników turystycznych

79.11.A Działalność agentów turystycznych

77.34.Z Wynajem i dzierżawa środków transportu wodnego

68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

56.29.Z Pozostała usługowa działalność gastronomiczna

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

56.10.B Ruchome placówki gastronomiczne

56.10.A Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne

55.90.Z Pozostałe zakwaterowanie

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

55.20.Z Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania

55.10.Z Hotele i podobne obiekty zakwaterowania

50.30.Z Transport wodny śródlądowy pasażerski 

50.10.Z Transport morski i przybrzeżny pasażerski 

47.91.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet

47.71.Z Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

47.64.Z Sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

Spółki cywilne, których wspólnikiem jest przedsiębiorca

brak wpisów

Zakazy

brak wpisów

Informacje dotyczące upadłości / postępowania naprawczego / postępowania restrukturyzacyjnego

brak wpisów

Zarządca sukcesyjny

brak wpisów

Przedsiębiorca ma obowiązek posiadać tytuł prawny do nieruchomości, której adres wpisano do CEIDG, pod rygorem wykreślenia z CEIDG
(wpisowi 
podlegają adres do doręczeń oraz jeżeli przedsiębiorca takie miejsce posiada adres stałego miejsca wykonywania działalności gospodarczej).

Przedsiębiorca ma obowiązek dokonywać zmian wpisu w terminach, określonych w art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. 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 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.

Ważna informacja Rejestracja w CEIDG i wszelkie czynności związane z wpisem są bezpłatne

Wygenerowano ze strony https://aplikacja.ceidg.gov.pl stan na 2022-11-08. Wydruk z systemu komputerowego nie wymaga podpisu. Dokument wygenerowano: 2022-11-08 17:37
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