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Rxlsh$'a prawna: roŻloradzenio Radv Milrisltów z dnia 2'1 hln lI)<)9 f' (Dz tl' N. ó9. no/ ?6].7Dóżń 2ń )

KRAJowY REJESTR URZĘDowY PoDMIoTÓw cosPoDARKI NARoDowEJ

ZASWIADCZENIE

o num€rze identylikacyjnym REGoN

ZŃr\iadcza się' żc na podsta\ł'ic złożoncgo NnioŚku jednostka organizacyjna niemająca
osobowości prawn€j
o nźrz\{ię: URZĄD GMINY
i sicdŻibic $] wojeil'ództwo PoDKARPACKIE

powial DĘB]CKI. gmin'dzi€lnic'del€gatura CZARNA
adrcs: CZARNA. UL. DwoRCowA ó

39.215 CZARNA
otrz'vmała numer ident'vfi kac{ny REGON:

000535942

Do poB;r/źszego numeru prz'vpisane sąmiędŻt_ inn}mi następując€ informacje:

szczcgólna foma pra$'na: 29 GMI\}JE SAMoRZĄDo\łaE JŁDNoSTKI oRcANZAcYJNl|
w]asnośc: l l]] wł.^sNoŚc s^MolvĄlx)wA

Rod,,q przc\aZaJącci dzjah]nosci
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vg Polskiej Klasrr'jllL:Ji Dzlułalnośd lPKD 20a4 75l ]Z KlnERo]ł^NIlI PoDsTAWowYMl ]ł()l)lAJAMl D7]Al.Al NoŚcl

I rczbaJcdnosrcl lolalntch )

Zaświadczcnia o numcrach idcntyfikac nych REGoN nadanych jednostkom lokalnyrn drukorł'ane są
odrębnie'

URZĄD STATYSryCZNY w RZEszowlE
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l)s pŹ'ladku.i.zAodności poqżgrh d..vclr ze slanm falit}myn nal.Ży /glosić korkty *'mrjscu Ól.7.-vnMia złś$iadcz la
nic7*łd_4ie po [h Śłier&.niu'

2) rV końakladl uŹędovl'cb 
' 

zŃivanrh z obrolm sospodarczln nalei posfuglu& się aświadgaiem orJ PdlxMć Óumtr idcn\'ikał'jnY
REGo\ (9_cfroły.-. a ł reic pÓMcbj_ l4_c}'lroq) u dtęcieh fimo*lth i drokacnuŹędow]th (d'1]usl 3 usvf z.bia29cze u
1995r o shl!Ś'Yce PublvneJ (D/ I: Nr88'pol 4]]9, z póŹn /m )).

3) Zn'anY w cechach oblęlych *?isfr do cjsru na]ć'r 7gł'Vać s ciEgu l4 dńi Ód ilhaisidia!ni.]Ścu olrąm'a ZaśłiJd.7.ńil (M '12 uś' 2 i 4

.l) Ntn].je ńożliwon ł}-d ko*ańil ińlmr.ji o Wlstki.h rod2a]acn sl kmr}' el dz'.laInąici spismycn do rtjśh podńiÓto\'

(podpis osoby upoważnionej

kiorownik cłd.drł! Koordyna.ji,
oĘ.niżjłji B&d,ń i Rcj.3Eów

pieczęć US
p"gfulyr'ńee'lFeĄótil'8fi,tĘffsl.
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