
Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności 
Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej

Dane podstawowe

Nazwa firmy przedsiębiorcy
VICTORY -TRANS MICHAŁ MROWCA

Imię
MICHAŁ

NIP
6351752131

Nazwisko
MROWCA

REGON
241765842

Przedsiębiorca posiada obywatelstwa państw
Polska

Dane kontaktowe

Telefon
-

Strona WWW
-

Adres e-mail
biuro@victory-trans.pl

Inna forma kontaktu
-

Dane adresowe

Stałe miejsce wykonywania działalności gospodarczej
woj. ŚLĄSKIE, pow. cieszyński, gm. Cieszyn, miejsc. Cieszyn, ul. STAWOWA, nr 50, 43-400

Dodatkowe stałe miejsca wykonywania działalności gospodarczej
Polska, woj. ŚLĄSKIE, pow. mikołowski, gm. Mikołów, miejsc. Mikołów, ul. Stara Droga, nr 2C, lok. 7, 43-190

Adres do doręczeń
MICHAŁ MROWCA, woj. ŚLĄSKIE, pow. cieszyński, gm. Cieszyn, miejsc. Cieszyn, ul. STAWOWA, nr 50, 43-400

Dane dodatkowe

Data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej
2010-11-02

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)
49.41.Z Transport drogowy towarów

Wykonywana działalność gospodarcza (kody PKD)
49.41.Z Transport drogowy towarów

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

77.11.Z Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek

61.90.Z Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji

52.29.C Działalność pozostałych agencji transportowych

52.24.C Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych

52.21.Z Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy

49.39.Z Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany

49.32.Z Działalność taksówek osobowych

47.43.Z Sprzedaż detaliczna sprzętu audiowizualnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

47.42.Z Sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

47.41.Z Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

47.30.Z Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw

46.77.Z Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu

46.73.Z Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego

46.72.Z Sprzedaż hurtowa metali i rud metali

46.71.Z Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych

46.52.Z Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego

46.51.Z Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania

45.40.Z Sprzedaż hurtowa i detaliczna motocykli, ich naprawa i konserwacja oraz sprzedaż hurtowa i detaliczna części i akcesoriów do nich

45.32.Z Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

45.31.Z Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

45.20.Z Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

33.19.Z Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia

33.17.Z Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu transportowego

33.14.Z Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych

33.13.Z Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych

33.12.Z Naprawa i konserwacja maszyn

33.11.Z Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych

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 2023-04-11. Wydruk z systemu komputerowego nie wymaga podpisu. Dokument wygenerowano: 2023-04-11 19:24
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