
Kod PKD Opis kodu PKD Ilość działalności

0150Z Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana) 1

0161Z Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną 6

0210Z Gospodarka leśna i pozostała działalność leśna, z wyłączeniem pozyskiwania produktów leśnych 2

0220Z Pozyskiwanie drewna 3

0240Z Działalność usługowa związana z leśnictwem 21

0812Z Wydobywanie żwiru i piasku; wydobywanie gliny i kaolinu 1

1039Z Pozostałe przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw 1

1071Z Produkcja pieczywa; produkcja świeżych wyrobów ciastkarskich i ciastek 2

1392Z Produkcja gotowych wyrobów tekstylnych 7

1396Z Produkcja pozostałych technicznych i przemysłowych wyrobów tekstylnych 1

1399Z Produkcja pozostałych wyrobów tekstylnych, gdzie indziej niesklasyfikowana 2

1411Z Produkcja odzieży skórzanej 1

1412Z Produkcja odzieży roboczej 1

1413Z Produkcja pozostałej odzieży wierzchniej 1

1512Z Produkcja toreb bagażowych, toreb ręcznych i podobnych wyrobów kaletniczych; produkcja wyrobów 
rymarskich

1

1610Z Produkcja wyrobów tartacznych 8

1623Z Produkcja pozostałych wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa 6

1624Z Produkcja opakowań drewnianych 2

1629Z Produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów 
używanych do wyplatania

4

1813Z Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku 5

2219Z Produkcja pozostałych wyrobów z gumy 3

2221Z Produkcja płyt, arkuszy, rur i kształtowników z tworzyw sztucznych 4

2222Z Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych 2

2229Z Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych 1

2312Z Kształtowanie i obróbka szkła płaskiego 1

2361Z Produkcja wyrobów budowlanych z betonu 3

2370Z Cięcie, formowanie i wykańczanie kamienia 3

2511Z Produkcja konstrukcji metalowych i ich części 1

2512Z Produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej 1

2561Z Obróbka metali i nakładanie powłok na metale 1

2562Z Obróbka mechaniczna elementów metalowych 7

2573Z Produkcja narzędzi 1

Raport nie uwzględnia wpisów, które zostały przekazane z ewidencji gminnej z błędnymi danymi adresowymi w głównym 
miejscu wykonywania działalności lub bez podanego przeważającego kodu PKD działalnoości gospodarczej. 
Raport zawiera wpisy aktywne oraz zawieszone.

Liczba wpisów wg rodzaju działalności gospodarczej
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2593Z Produkcja wyrobów z drutu, łańcuchów i sprężyn 2

2599Z Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana 3

2660Z Produkcja urządzeń napromieniowujących, sprzętu elektromedycznego i elektroterapeutycznego 1

2712Z Produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej 1

2830Z Produkcja maszyn dla rolnictwa i leśnictwa 1

2893Z Produkcja maszyn stosowanych w przetwórstwie żywności, tytoniu i produkcji napojów 1

2899Z Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana 1

2920Z Produkcja nadwozi do pojazdów silnikowych; produkcja przyczep i naczep 1

3101Z Produkcja mebli biurowych i sklepowych 8

3102Z Produkcja mebli kuchennych 13

3109Z Produkcja pozostałych mebli 28

3212Z Produkcja wyrobów jubilerskich i podobnych 1

3240Z Produkcja gier i zabawek 1

3250Z Produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych, włączając dentystyczne 6

3299Z Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana 1

3311Z Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych 1

3312Z Naprawa i konserwacja maszyn 12

3313Z Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych 3

3314Z Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych 1

3320Z Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia 1

3530Z Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych 1

3811Z Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne 2

3832Z Odzysk surowców z materiałów segregowanych 2

4110Z Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków 9

4120Z Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych 39

4211Z Roboty związane z budową dróg i autostrad 4

4311Z Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych 7

4312Z Przygotowanie terenu pod budowę 5

4321Z Wykonywanie instalacji elektrycznych 14

4322Z Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych 15

4329Z Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych 3

4331Z Tynkowanie 8

4332Z Zakładanie stolarki budowlanej 13

4333Z Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian 19

4334Z Malowanie i szklenie 4

4339Z Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych 26

4391Z Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych 5
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4399Z Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane 10

4511Z Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek 15

4519Z Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli 1

4520Z Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli 31

4531Z Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli 1

4532Z Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli 3

4540Z Sprzedaż hurtowa i detaliczna motocykli, ich naprawa i konserwacja oraz sprzedaż hurtowa i 
detaliczna części i akcesoriów do nich

1

4612Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych 1

4613Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą drewna i materiałów budowlanych 1

4614Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i 
samolotów

1

4615Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą mebli, artykułów gospodarstwa domowego i 
drobnych wyrobów metalowych

2

4617Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych 1

4618Z Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów 2

4619Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju 6

4621Z Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt 1

4622Z Sprzedaż hurtowa kwiatów i roślin 1

4631Z Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw 2

4636Z Sprzedaż hurtowa cukru, czekolady, wyrobów cukierniczych i piekarskich 1

4641Z Sprzedaż hurtowa wyrobów tekstylnych 1

4642Z Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia 1

4643Z Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego 1

4644Z Sprzedaż hurtowa wyrobów porcelanowych, ceramicznych i szklanych oraz środków czyszczących 1

4646Z Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych 1

4649Z Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego 3

4661Z Sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń rolniczych oraz dodatkowego wyposażenia 1

4663Z Sprzedaż hurtowa maszyn wykorzystywanych w górnictwie, budownictwie oraz inżynierii lądowej i 
wodnej

1

4669Z Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń 3

4671Z Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych 1

4673Z Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego 4

4674Z Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i 
grzejnego

3

4675Z Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych 1

4676Z Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów 5

4677Z Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu 4

4690Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana 10

4711Z Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów 
i wyrobów tytoniowych

28

4719Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach 12
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4722Z Sprzedaż detaliczna mięsa i wyrobów z mięsa prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 4

4723Z Sprzedaż detaliczna ryb, skorupiaków i mięczaków prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 1

4724Z Sprzedaż detaliczna pieczywa, ciast, wyrobów ciastkarskich i cukierniczych prowadzona w 
wyspecjalizowanych sklepach

1

4725Z Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych 
sklepach

2

4726Z Sprzedaż detaliczna wyrobów tytoniowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 1

4730Z Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw 4

4741Z Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w 
wyspecjalizowanych sklepach

5

4742Z Sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 2

4743Z Sprzedaż detaliczna sprzętu audiowizualnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 2

4751Z Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 4

4752Z Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych 
sklepach

5

4754Z Sprzedaż detaliczna elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego prowadzona w 
wyspecjalizowanych sklepach

1

4759Z Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego 
prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

7

4761Z Sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 1

4764Z Sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 2

4771Z Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 14

4772Z Sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 8

4773Z Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 3

4774Z Sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych, włączając ortopedyczne, prowadzona w 
wyspecjalizowanych sklepach

3

4775Z Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych 
sklepach

1

4776Z Sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, nawozów, żywych zwierząt domowych, karmy dla 
zwierząt domowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

11

4777Z Sprzedaż detaliczna zegarków, zegarów i biżuterii prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 1

4778Z Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 6

4779Z Sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 6

4781Z Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach i 
targowiskach

3

4782Z Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i 
targowiskach

12

4789Z Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach 2

4791Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet 17

4799Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami 8

4932Z Działalność taksówek osobowych 3

4939Z Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany 1

4941Z Transport drogowy towarów 32

5040Z Transport wodny śródlądowy towarów 1

5221Z Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy 2

5223Z Działalność usługowa wspomagająca transport lotniczy 1

5224B Przeładunek towarów w portach śródlądowych 2
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5229C Działalność pozostałych agencji transportowych 1

5320Z Pozostała działalność pocztowa i kurierska 1

5610A Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne 9

5610B Ruchome placówki gastronomiczne 1

5629Z Pozostała usługowa działalność gastronomiczna 1

5630Z Przygotowywanie i podawanie napojów 2

5911Z Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych 1

6120Z Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej 1

6201Z Działalność związana z oprogramowaniem 10

6209Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych 1

6499Z Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem 
ubezpieczeń i funduszów emerytalnych

2

6612Z Działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowych 2

6619Z Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów 
emerytalnych

2

6621Z Działalność związana z oceną ryzyka i szacowaniem poniesionych strat 2

6622Z Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych 13

6810Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek 1

6820Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi 3

6831Z Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami 1

6910Z Działalność prawnicza 9

6920Z Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe 8

7022Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania 4

7111Z Działalność w zakresie architektury 11

7112Z Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne 11

7120B Pozostałe badania i analizy techniczne 2

7311Z Działalność agencji reklamowych 9

7410Z Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania 2

7420Z Działalność fotograficzna 5

7430Z Działalność związana z tłumaczeniami 3

7490Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana 4

7500Z DZIAŁALNOŚĆ WETERYNARYJNA 1

7711Z Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek 1

7712Z Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli 2

7731Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń rolniczych 1

7732Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych 1

7810Z Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników 2

7830Z Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników 1

7990A Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych 1
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8110Z Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach 1

8121Z Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych 4

8122Z Specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych 4

8129Z Pozostałe sprzątanie 1

8130Z Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni 4

8211Z Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura 4

8299Z Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej 
niesklasyfikowana

2

8551Z Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych 4

8552Z Pozaszkolne formy edukacji artystycznej 4

8553Z Pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu 3

8559A Nauka języków obcych 7

8559B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane 8

8621Z Praktyka lekarska ogólna 13

8622Z Praktyka lekarska specjalistyczna 17

8623Z Praktyka lekarska dentystyczna 9

8690A Działalność fizjoterapeutyczna 4

8690B Działalność pogotowia ratunkowego 9

8690C Praktyka pielęgniarek i położnych 3

8690D Działalność paramedyczna 3

8690E Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana 3

8810Z Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych 1

8891Z Opieka dzienna nad dziećmi 1

8899Z Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana 1

9002Z Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych 1

9003Z Artystyczna i literacka działalność twórcza 1

9101B Działalność archiwów 1

9200Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z GRAMI LOSOWYMI I ZAKŁADAMI WZAJEMNYMI 2

9321Z Działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki 1

9329Z Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna 3

9511Z Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych 2

9521Z Naprawa i konserwacja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku 3

9524Z Naprawa i konserwacja mebli i wyposażenia domowego 2

9525Z Naprawa zegarów, zegarków oraz biżuterii 1

9529Z Naprawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego 3

9602Z Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne 40

9603Z Pogrzeby i działalność pokrewna 1

9604Z Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej 3
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9609Z Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana 7

Suma: 1021
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Kod sekcji Ilość działalności

A 33

B 1

C 157

D 1

E 4

F 181

G 289

H 44

I 13

J 13

K 21

L 5

M 69

N 29

P 26

Q 64

R 9

S 62

Suma: 1021

Liczba wpisów wg sekcji działalności gospodarczej
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