
WSPOLNOTA EUROPEJSKA

PL MINISTER
lNFRASTRUKTURY

LlcENcJA NR TU - o01-o44

na \Mykonywanie m iędzynarodowego zarobkowego przewozu drogoweg o rzeczy

Niniejsza licencja uprawnial :

48-250 GŁoGOWEK,
WALDEMAR KURSPlOT
UL, PoDcÓRrun t

do wykonywania międzynarodowego zarobkowego przewozu drogowego rzeczy wszelkimi

trasami, dla przewozów lub części przewozów realizowanych zarobkowo na terytorium

Wspolnoty, jak określon o w rozporządzeniu Rady (EWG) nr 881/92 z dnia 26 marca 1992 r,,

or az z zastrzeżeniem postanowień o gol nych n in i ejszej l i cencj i.

uwaEi szcżególne: ..łljlisj.ęł.ę.]is,ętlęj*,jp,ę!,kg$.,ł*Tj.ą.*plęys!s,ry*,.łir,łł]9.,.ł.4rięly,+se.q

do dnia 24.01,.2052.

o ile przewoźnik będzie spełniać określone prawem wymagania.

01,05.2004
Niniejsza licencja jest wazna od ....................,.....,,,...,.... do

Warszawa
Wysiawiono w ,,......^.,,.., ..,., w dniu

TL 0001050

1 lmię i nazwisko lub nazwa przewoźnika oraz adres przewoźnika
2 Podpis i pieczęć właściwej władzy lub organu wydającego licencję

24.aL,2a52

05.02.2004

MlNlSTER lNFRASTRUKTURY
z up. Ministra lnfrastruktury
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OS KD-lV/6 41 2l ti,,.:.. l 1 0
Głogówek, dnia 201 0- 1 1-17

zaświadczenie
o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.

Stosownie do art. 7b ust. 1 w związku z arl.7d ust. 1 ilstawy z dnia 19 listopada 1999
r. - Prawo działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 101 , poz. 1178, ze źm.),

zaśwladcza się,
Że do Prowadzonej przez Burmistrza Głogówka ewidencjl działalności gospodarczej
dokonano w dniu 2010-11-17 pod numerem ewidencyjnym 606 następującego wpisu:

1. Przedsiębiorca:
a) lmię inazwisko: WALDEMAR KURSP|OT
b) Nazwa: TRANSPORT TOWAROVVY

PESEL:68082802110 NlP 755 OO1 32 53
2, Miejsca zamieszkania i adres przedsiębiorcy:

UL. PoDGoRNA 1

48_250 GŁoGoWEK
Adres:

a)zakładu głównego:

UL. PoDGoRNA 1

48-250 GŁoGoWEK
b) oddziału lub innego stałego miejsca wykonywania działalności gospod arczej:

3. określenie rodzaju działalności gospodarczej (zgodnie z polską klasyfikacją
Działalności):

49.41.Z Transpoń drogowy towarów
77.'l2.Z WYnajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem
motocykli
77.11.z Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek
46.19.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towlrów różnego rodzaju
47.99.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sktepow-ą, stragJnami
itargowiskami
42.11.Z Roboty związane z budową dróg i autostrad
43,11.Z Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych
46.7 3.z Sprzedaż huńowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia

sanitarnego
43.12.Z Przygotowanie terenu pod budowę
38.32.Z Odzysk surowców z materiałów segregowanych
33.17.z Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu transportowego



45.20.Z Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych , zwyłączeniem motocykti
52.21.Z Działalność usługowa wspomagająca transpoń lądowy
52.29.C Działa l n ość pozostałyc h a gen cj i tra nspo ńowyc h
77.32.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych
77.39.Z Wynajem i dzieżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych,
gdzie indziej niesklasyfikowane
43.99.Z Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie |ndziej niesklasyfikowane
42.99.Z Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej iwodnej,

gdzie indziej niesklasyfikowane
4. Data rozpoczęcia działalności gospod arczĄ: 1992-07-15
5. Numer telefonu kontaktowego i adres poczty elektronicznĄ:77 4372 717

Niniejsze zaświadczenie wykazuje treść wpisu po zmianie zgłoszonej w dniu 2010_11-15
Zmiana ta doĘcryła: rozszerzono rodzaj działalności gospodarczej

Otrzvmuia:
'l. Przedsiębiorca
2. .Uaąd Skarbowy w Prudniku
3. Urząd Statystyczny w Prudniku
4. ZUS w Prudniku /Centrala KRUS
5,.Referat Finansowy w/m
. ala
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GŁowNY .Ę, STATYSTYCZNY, Al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa

Podstawa prawna: rozporządzęnie Rady Ministrów z dnia?,1 lipca 1999 r. (Dz. U. Nr 69, poz. 763, zpóźn. zm.

KRAJOWY RBJESTR URZĘDOWY PODMIOTOW GOSPODARKI NARODOWEJW
URZĄD STATYSTYCZNY W OPOLU
45-951 oPoLE, UL. KRAKOWSKA 53A
tel.: (77) 42301 10-11, faks: (77) 4230Iż5, e-mail: SekretariatUSopl@stat.gov.pl

ZAŚWI ADCZF.NIE

o numerze identyfikacyjnym REGON

Zaświadcza się, ze na podstawie złożonego wniosku Pan/Pani
\ryALDEMAR GERARD KURSPIOT

zamieszkaĘ/ła w: województwo OPOLSKIE
powiat PRUDNICKI, gmina/dzielnica,/delegatura GŁOGOWEK - MIASTO
adres: GŁOGOWEK,UL. PODGORNA 1

48-250 GŁOGOWEK
otr zymałl ła num er identyfi kacyj ny REGON :

data:22-"l,"l.-ż010

530586828

Działalnośó prowadzona jest:

pod nazwą: WALDEMAR KURSPIOT TRANSPORT TowARoWY
w: województwo OPOLSKIE

p owiat PRUDNICKI, gmina/ dzielnica/delegatura GŁOG OWEK - MIA S TO
adres: GŁOGOWEK, UL. PODGORNA 1

48-ż50 GŁoGowEK

Rodzaj pr zew ażającej działalności :

wg Potskiej Klasyfikacji Dzialalności (PKD 2007) 4941,Z TRANSPORT DROGOWY TOWAROW
Llczba jednostek lokalnych: t

Zaświadczenia o numerach identyfikacyjnych REGON nadanych jednostkom lokalnym drukowane są
odrębnie.
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(podpis osoby upowazni
przezDyrektora Urzędu Ęcznego)



POLTAX NAczElNIK PRUDNIK, dnia 21,.04.2004 T.
VAORZEil'EKARBOW ECO W pRUDNIKU' u],[9Ę.lnika.la poTWIERDZENIE ZAREIIESTRoWAI\TIA poDMIoTU

"1o1'u19%Bi9?!r"- 
-jłro IoDATNIKA vAT uE

(l)
Na podstawie art,.97 ust.9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz.535)
naczefnik urzędu skarbowego potwierdza zarejestrowanie z dniem O3.05.20O4 r. podatnika o nazwie:
WALDEI,IAR GER.;A,RD KURSPIOT

o Numerze ldentyfikacj i Podatkowej

PL 7550013253 jako PODATNIKA VAT UE
zgLąc

F{A§zĘLN,:{
Urzęd1-1 SkĘoweso
łn€r AĄclriusz CzĘlła

(podpis z podaniem imienia, nazwiska i stanowiska służbowego)
Podmiot zarejest,rowany jako podatnik VAT UE ma obowiązek poslugiwania się przy dokonywaniu wewnątrz-
WspÓ],notowych nabyć lub dostaw, a tsakże przy nabywaniu uslug, o których mowa W art.28 ust.3, 4, 6 i'7
ustsaty z dnia ]-1 marca 2004 r o podatku od t,owarów i usług Numerem Tdentyfikacji Podatkowej
poprzedzonlłn kodem P], zgodnie z art.97 ust.10 i 11 tej ust,a$ry.

Nadawca: Adresat:
URZAD SKARBOWY W PRUDNIKU WALDEMAR KURSPIOT
KOPERNIKA 1A
pRuDNIK poDGóRNA ],

4a-2oo PRUDNIK GŁoGÓWEK

48-25o GŁOGóWEK


