
GLOWNY URZAD STATYSTYCZNY, Al. Niepodleglosci 208, 00 -925 Warszawa

I Podstawa prawna: rozporz4dzenie Rady Ministrow z dnia 27 Iipca 1999 r. (Dz. U. Nr 69. poz. 763. z pozn. zm.)

KRAJOWY REJESTR URZkDOWY PODMIOTOW GOSPODARKI NARODOWEJ

URZAD STATYSTYCZNY W GDANSKU
80-434 GDANSK, UL. DANUSI 4
tel.: (0-58) 7683250-55, faks : (0-58) 7683270, e-mail: SekretariatUSGDK'd'stat . gov.pl

ZASWIADCZENIE

o numerze identyfikacyjnym REGON

Zaswiadcza sic, ze na podstawie Aozonego wniosku osoba prawna
o nazwie: FUNDACJA "WSPOLNOTA GDANSKA"

i siedzibie w: wojewodztwo POMORSKIE

powiat M. GDANSK, gm ina/dzielnica/delegatura GDANSK
adres:GDANSK, UL. ARENDTA DICKMANA 2 nr lok. 1

80-339 GDANSK

otrzymala numer identyfikacyjny REGON:

220474006

Do powyzszego numeru przypisane s4 micdzy innymi nastcpuJ4ce informacje:

Szczegolna forma prawna : 48 FUNDACJE

Wlasnosc: 215 WLASNOSC PRYWATNA KRAJOWA POZOSTALA

I

data: 17-10-2008

Rodzaj przewa7-aJ4cej dzialalnosci:
wg Polskiej Klasyfikacji D_ialalnosci (PKD 2007) 9499Z DZIALALNOSC POZOSTALYCH ORGANIZACJI

CZLONKOWSKICH. GDZIE INDZIEJ
NIESKLASYFIKOWANA

wg Polskiej Klasyfikacji Dzialalnosci (PKD 2004) 9133Z DZIALALNOSC POZOSTALYCH ORGANIZACJI
CZLONKOWSKICH. GDZIE INDZIEJ
NIESKLASYFIKOWANA

Liczba jednostek lokalnych: 1

Zaswiadczenia o numerach identyfikacyjnych REGON nadanych jednostkom lokalnym drukowane s4
odrebnie.

Uwagi:

1) w przypadku niezgodnosci powyzszych danych ze stanem faktycznym nalezy zglosic korekty w miejscu otrzymania zaswiadczenia niezwlocznie
po ich stwierdzeniu,

2) w kontaktach urzcdowych i zwiazanych z obrotem gospodarczym nalezy poslugiwac sic zaswiadczeniem oraz podawac numer identyfikac)jny
REGON (9-cyfrowy, a w razie potrzeby 14-cyfrowy) w pieczcciach firmowych i drukach urzcdow}.ch (art. 43 ust. 3 ustaw% z dnia 29 czerwca
1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. Nr 88, poz. 439, z pozn. zm.)):

3) zmiany w cechach objctych wpisem do rejestru nalezy zglaszac w ciggu 14 dni od ich zaistnienia w miejscu otrzyrnaitik zaswtadczenia (art. 42
ust. 2 i 4 ww. ustawy);

4) istnieje mozliwosc wydrukowania informacji o wszystkich rodzajach wykonywanej dzialalnosci wpisanych do rejestru podmiotow.
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