POLTAX

NIP-4

URZĄD
SKARBOWY
ul. Uczniowska 21
Jd - 30G W A Ł B R Z Y C H

WAtBRZYCH

14.05.199"

(37)

DECYZJA
W SPRAWIE NADANIA NUMERU IDENTYFIKACJI PODATKOWEJ
Na podstawie art.3 ust.2 ustawy z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników
(Dz.U. Nr 142, poz.702), w związku z dokonanym zgłoszeniem identyfikacyjnym Urząd Skarbowy nadaje
zgłaszającemu:

PRZEDSIĘBIORSTWO

SPEDYCYJNO-TRANSPORTOWE

'POLANTRANS'

SPOtKA Z 00

Numer Identyfikacji Podatkowej

886-20-66-805

1

'7 .

...... -......

(podpis z podaniem imienia, ~zwiska

.

.

i stanowiska służbowego)

Pouczenie:
Od niniejszej decyzji służy prawo wniesienia odwołania
Skarbowego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

do Izby Skarbowej

za pośrednictwem

tutejszego

Urzędu

Podatnik ma obowiązek posługiwania się Numerem Identyfikacji Podatkowej na zasadach określonych w art.11 ustawy o
2.3sadach ewidencji i identyfikacji podatników .

Adresat:

. Nadawca:

URZ~D SKARBOWY W WAtBRIYCHU
UWHO~SKA
21
IPtBRlYCH
58-306 WAtBRZYCH

L.

_

3-32 Min. Fin. 2819 DRUKARNIA SKARBOWA, Warszawa. tel. 45-46-19 Zam. 2099/95 XII/95

PRZEDSIĘBIORSTWO
SPEDYCYJNO-TRANSPOR10rE
'PO~ANTRANS' SPOtKA Z 00
LUDOWA 62
WAtBRZ(CH
Sa-3~4 WAtBRIYCH
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.s;a...300 WAŁ.RZYCH
Wałbrzych, dnia 06.09.2007r.
ID/553 1/2/77/2007

DECYZJA

Na podstawie art. 104 § I, 107, 129 oraz art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks
postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późno zm.) w związku z art. 14
ustawy z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym (tj. Dz. U. z 2007r. Nr 125 poz.874) po
rozpatrzeniu
wniosku z dnia 30.08.2007r. w sprawie zmiany licencji przedsiębiorcy
PST
"POLANTRANS" Sp. z 0.0. z siedzihą w Wałbrzychu przy ul. Ludowej 1C

orzekam
zmianę decyzj i-Iicencj i nr O l 05755 z dnia O 1.07.2006r. na wykonywania krajowego transportu drogowego
rzeczy z ważnością do 30.06.2056r. polegającą na tym, że:
1. Zmienia się siedziba przedsiębiorcy powodując zmianę z zapisu "Ludowa IC 58-304 Wałbrzych" na
zapis "pl. Skarżyńskiego I 58-30 I Wałbrzych"

Uzasadnienie
Na podstawie art. 107 § 4 kpa odstępuje się od uzasadnienia decyzji ponieważ w całości uwzględnia
ż'ldanie slrony.

Od decylji służy Stronie prawo wmeSlema odwołania do Samorządowego
Kole!:i"",
Odwoławczego w Walbr7Jlchu za po,\{rednictwem organu, który wydał decy7ję w terminie 14 dlli od daty
.ki doręczenia. (art. 127 §1 i 2 oraz art. 129 § l i 2 kpa)
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Otrzymuje:
l.

2.

PST "POLANTRANS"
pl. Skarżyńskiego 1
58-30 I Wałbrzych
a/a
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