
Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności 
Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej

Dane podstawowe

Nazwa firmy przedsiębiorcy
MAR-MET MAREK SIELSKI

Imię
Marek

NIP
5321040023

Nazwisko
Sielski

REGON
011239238

Przedsiębiorca posiada obywatelstwa państw
Polska

Dane kontaktowe

Telefon
-

Strona WWW
-

Adres e-mail
marmet.marek@neostrada.pl

Inna forma kontaktu
-

Dane adresowe

Stałe miejsce wykonywania działalności gospodarczej
woj. MAZOWIECKIE, pow. otwocki, gm. Karczew, miejsc. Karczew, ul. Podlaska, nr 6, 05-480

Dodatkowe stałe miejsca wykonywania działalności gospodarczej
Polska, woj. MAZOWIECKIE, pow. otwocki, gm. Karczew, miejsc. Karczew, ul. Armii Krajowej, nr 57, 05-480

Adres do doręczeń
woj. MAZOWIECKIE, pow. otwocki, gm. Karczew, miejsc. Karczew, ul. Armii Krajowej, nr 57, 05-480

Dane dodatkowe

Data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej
2005-10-01

Data zaprzestania wykonywania działalności gospodarczej
-

Data zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej
-

Data wykreślenia wpisu z rejestru
-

Data wznowienia wykonywania działalności gospodarczej
-

Małżeńska wspólność majątkowa

Status indywidualnej działalności gospodarczej
Aktywny

Data zgonu przedsiębiorcy
-

Data ustanowienia zarządu sukcesyjnego
-

Data wygaśnięcia zarządu sukcesyjnego
-

Przeważająca działalność gospodarcza (kod PKD)
46.77.Z Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu

Wykonywana działalność gospodarcza (kody PKD)
46.77.Z Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu

96.09.Z Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana

82.92.Z Działalność związana z pakowaniem

81.30.Z Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni

81.22.Z Specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych

81.21.Z Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych

81.10.Z Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach

77.39.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane

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

77.11.Z Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek

73.20.Z Badanie rynku i opinii publicznej

71.20.B Pozostałe badania i analizy techniczne

52.24.C Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych

49.41.Z Transport drogowy towarów

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

47.75.Z Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

46.45.Z Sprzedaż hurtowa perfum i kosmetyków

46.19.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju

43.99.Z Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane

43.12.Z Przygotowanie terenu pod budowę

43.11.Z Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych

38.32.Z Odzysk surowców z materiałów segregowanych

38.31.Z Demontaż wyrobów zużytych

38.11.Z Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne

33.12.Z Naprawa i konserwacja maszyn

32.99.Z Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana

28.99.Z Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana

28.96.Z Produkcja maszyn do obróbki gumy lub tworzyw sztucznych oraz wytwarzania wyrobów z tych materiałów

28.49.Z Produkcja pozostałych narzędzi mechanicznych

28.24.Z Produkcja narzędzi ręcznych mechanicznych

22.29.Z Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych

22.23.Z Produkcja wyrobów dla budownictwa z tworzyw sztucznych

22.22.Z Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych

20.16.Z Produkcja tworzyw sztucznych w formach podstawowych

02.40.Z Działalność usługowa związana z leśnictwem

02.20.Z Pozyskiwanie drewna

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 2022-06-01. Wydruk z systemu komputerowego nie wymaga podpisu. Dokument wygenerowano: 2022-06-01 14:13
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