
 

 

 

 

Przedmiotem działalności Spółki wg PKD jest: 
wg zawartej Umowy dla Invest Mazury Sp. z o.o. 

 

1. uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu  

    (PKD 01.11.Z);  

2. uprawa warzyw, włączając melony oraz uprawa roślin korzeniowych i roślin  

    bulwiastych (PKD 01.13.Z);  

3. uprawa trzciny cukrowej (PKD 01.14.Z);  

4. uprawa tytoniu (PKD 01.15.Z);  

5. uprawa roślin włóknistych (PKD 01.16.Z);  

6. pozostałe uprawy rolne inne niż wieloletnie (PKD 01.19.Z);  

7. naprawa i konserwacja statków powietrznych i statków kosmicznych (PKD 33.16.Z);  

8. realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków (PKD 

    41.10.Z);  

9. roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i  

     niemieszkalnych (PKD 41.20.Z);  

10. rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych (PKD 43.11.Z);  

11. tynkowanie (PKD 43.31.Z);  

12. malowanie i szklenie (PKD 43.34.Z);  

13. wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (PKD 43.39.Z);  

14. konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 

      45.20.Z);  

15. pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach 

(PKD 

      47.19.Z);  

16. pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany (PKD 

      49.39.Z);  

17. transport lotniczy pasażerski (PKD 51.10.Z_;  

18. działalność usługowa wspomagająca transport lotniczy (PKD 52.23.Z);  

19. pozostała działalność pocztowa i kurierska (PKD 53.20.Z);  

20. obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania (PKD 

      55.20.Z);  

21. pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe  

      (PKD 55.30.Z);  

22. pozostałe zakwaterowanie (PKD 55.90.Z);  



23. restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne (PKD 56.10.A);  

24. przygotowywanie i podawanie napojów (PKD 56.30.Z);  

25. leasing finansowy (PKD 64.91.Z);  

26. pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z  

      wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych (PKD 64.99.Z);  

27. pozostałe ubezpieczenia osobowe oraz ubezpieczenia majątkowe (PKD 65.12.Z);  

28. kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 68.10.Z0;  

29. wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 

      68.20.Z);  

30. pośrednictwo w obrocie nieruchomościami (PKD 68.31.Z);  

31. zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie (PKD 68.32.Z);  

32. pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i 

zarządzania  

       (PKD 70.22.Z);  

33. działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne (PKD  

      71.12.Z);  

34. działalność agencji reklamowych (PKD 73.11.Z);  

35. pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych 

      (Internet) (PKD 73.12.C);  

36. wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek (PKD 77.11.Z);  

37. wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem 

      motocykli (PKD 77.12.Z);  

38. wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego (PKD 77.21.Z);  

39. wynajem i dzierżawa środków transportu lotniczego (PKD 77.35.Z);  

40. wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie  

      indziej niesklasyfikowane (PKD 77.39.Z);  

41. pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników (PKD 78.30.Z);  

42. działalność agentów turystycznych (PKD 79.11.A);  

43. działalność pośredników turystycznych (PKD 79.11.B);  

44. działalność w zakresie informacji turystycznej (PKD 79.90.B);  

45. pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej 

      niesklasyfikowana (PKD 79.90.C);  

46. niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych (PKD 81.21.Z);  

47. działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (PKD 82.30.Z);  

48. wychowanie przedszkolne (PKD 85.10.Z);   

49. szkoły policealne (PKD 85.41.Z);  

50. pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych (PKD 

       85.51.Z);  

51. pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu (PKD 85.53.Z);  

52. pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 

      85.59.B);  



53. działalność wspomagająca edukację (PKD 85.60.Z);  

54. działalność muzeów (PKD 91.02.Z);  

55. pozostała działalność związana ze sportem (PKD 93.19.Z);  

56. pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna (PKD 93.29.Z).  

 

 

Za zgodność z Umową: 

 

 
                  Stanisław Tołwiński 
                       Prezes Zarządu  

 
 

  


