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

TOMASZ

Nazwisko

GIRZELSKI

Numer NIP

7123207274

Numer REGON

380089528

Firma przedsiębiorcy

ESNERG TOMASZ GIRZELSKI

Dane adresowe
Adres głównego miejsca wykonywania
działalności

woj. LUBELSKIE, pow. Lublin, gm. Lublin, miejsc. Lublin, ul. Janiny
Porazińskiej, nr 22, 20448, poczta Lublin

Adresy dodatkowych miejsc wykonywania
działalności



Adres do doręczeń

ESNERG TOMASZ GIRZELSKI, woj. LUBELSKIE, pow. Lublin, gm. Lublin,
miejsc. Lublin, ul. Janiny Porazińskiej, nr 22, 20448, poczta Lublin

Przedsiębiorca posiada obywatelstwa państw

Polska

Dane dodatkowe
Data rozpoczęcia wykonywania działalności
gospodarczej

20180501

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)

46.90.Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana

Wykonywana działalność gospodarcza (kody
PKD)

46.90.Z, 47.91.Z

Małżeńska wspólność majątkowa

nie

Status indywidualnej działalności
gospodarczej

Aktywny

Spółki cywilne, których wspólnikiem jest przedsiębiorca
brak wpisów
Zakazy
brak wpisów
Informacje dotyczące upadłości / postępowania naprawczego / postępowania restrukturyzacyjnego
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
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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