
GŁowNY URZĄD STATYSTYCZNY, Al. Niepodleglości 208,00-925 Warszawa

KRAJoWY REJESTR URZĘDoWY PoDMIoTÓw GosPoDARKI NARoDowEJ
URZĄD STATYSTYCZNY w KIELCACH
25-369 KTELCE, UL. ZYGMLINTA WRÓBLEWSKIEGO 2
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,;7*, u,t i\_, o numerze identyfikacyjnym REGON+! r'! 
\" i..ri, .1ilt0

Zaświadcza się, że na podstawie złożonego wniosk-u osoba prawna
o nazwie: GMINA BLIżYN
i siedzibie w: województwo ŚwlĘToKRZYSKlE

powiat SKARZYSKI, gmina/dzielnica/delegahrra BLIZyN
adres: BLIZYN' UL. KoŚClUSZKl 79A

2Ó I20 BLIZ\ N
otrzymała numer identyfi kacyjny REGoN:

291009981

Do powyższego numeru przypisane są między innymi następujące informacje:

Szczególna forma prarvna; 03 WSPÓLNoTY sAMoRZĄDoWE
Wlasnośc: l i] Wl \}Nos. \ĄMnRl \Dn\Ą A

Rodzrj przeu aża.jąec.1 dzillalności :
1\,g Polskiej K!aŚyfikat'ji D:iałcllności (PKD:()07) 84il lZ KIERoWANIE PoDSl.AwowYMl

DZIAŁALNoscI Pl]BLICZN I_] l
lłg Polskiej Kkts|,|ikacji D.idldlności (PKD 2()a1) ']511Z KIERowANIE PoDsTAWowYMI

DZlAł-ALNosCI PUBLICZN E'I
Liczba lednostek lokalnych: t

Zaśrviadczęnia o nurnerach identyfikacyjnych REGoN nadanych jednostkorn lokalnyrn drukowane są
odrębnie.
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Uwagi:
l)w plzwadku niezgodności powyższych danych Że stanem faktycznym nalery z8łosić korekly w miejscu otrzymania zaświadczęnia

nięzwłocmie po ich stwierdzcniu;
2) w kontal1acb urŻędowych i związanych z obrotem gospodarczym naleł posfugiwać się zaświadczeDiem oraz podawać numer identyfikacyjny

REGoN (g_oyliowy' a w razie potfzeby l4-cyliowy) w pieczęciach firmowych i drukach urŻędowych (ań.43 ust' 3 usta\ły z dnia 29
czerwca 1995 r' o statystyce publjcznej (Dz. U' Nr 88, poz. 439, z późn' zm.));

3) zmiany w cechach objętych r'vpisem do f€jeslru nalezy zgłaszać w cią8u 14 dąr'od ich
ust' 2 i4 \ł'v ustawy); r1' !!l-''

w mjejscu onzymania zaświadczenia (ań. 42

4) istnieje noŹl]wość wydfukowania infonnacji o wsŻystkich rodzajach wykonylvanei

pieczęć US
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I{ODZAJAMI

RODZAJAMI

przez Dyrektora Urzędu StaĘstycznego)


