
         

       Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mońkach 
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

ul. Kolejowa 21, 19 – 100 Mońki 

NIP  5461393135     REGON 366211644     KRS  0000686609     BDO 000008333 
 

                                                     Przedmiot  działalności Spółki 
 

Grupa / klasa Nazwa działalności 

36.00.Z Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody 

37.00.Z Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków 

42.21.Z Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych 

38.11.Z Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne 

38.12.Z Zbieranie odpadów niebezpiecznych 

49.31.Z Transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski 

49.41.Z Transport drogowy towarów 

81.30.Z Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni 

82.11.Z Działalność związana z administracyjną obsługą biura 

96.03.Z Pogrzeby i działalność pokrewna 

35.11.Z Wytwarzanie energii elektrycznej 

35.12.Z Przesyłanie energii elektrycznej 

35.30.Z Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych 

38.21.Z Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne 

38.31.Z Demontaż wyrobów zużytych 

38.32.Z Odzysk surowców z materiałów segregowanych 

39.00.Z Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami 

41.20.Z Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych 

42.11.Z Roboty związane z budową dróg i autostrad 

42.22.Z Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych 

42.91.Z Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej 

42.99.Z Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane 

43.11.Z Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych 

43.12.Z Przygotowywanie terenu pod budowę 

43.21.Z Wykonywanie instalacji elektrycznych 

43.22.Z Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych 

43.29.Z Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych 

43.31.Z Tynkowanie 

43.32.Z Zakładanie stolarki budowlanej 

43.33.Z Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian 

43.34.Z Malowanie i szklenie 

43.39.Z Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych 

43.91.Z Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych 

43.99.Z Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane 

45.20.Z Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych z wyłączeniem motocykli 

45.31.Z Sprzedaż hurtowa i detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli 

47.19.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach 

49.32.Z Działalność taksówek osobowych 

49.39.Z Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany  

49.42.Z Działalność usługowa związana z przeprowadzkami 

49.50.B Transport rurociągowy pozostałych towarów 

52.10.B Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów 

52.21.Z Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy 

58.14.Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków 

81.10.Z Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach 

81.21.Z Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych 

81.22.Z Specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych 

81.29.Z Pozostałe sprzątanie 

82.19.Z 
Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca 

prowadzenie biura 

82.99.Z Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana 

93.11.Z Działalność obiektów sportowych 

93.13.Z Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej 

93.19.Z Pozostała działalność związana ze sportem 

96.01.Z Pranie i czyszczenie wyrobów włókienniczych i futrzarskich 

 


