Przedmiot działania i kompetencje
Przedmiotem działalności przedsiębiorstwa Spółki jest:
1. PKD 81.30.Z - Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni,
2. PKD 36.00.Z - Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody,
3. PKD 43.22.Z - Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych,
4. PKD 42.21.Z - Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych,
5. PKD 42.22.Z - Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych,
6. PKD 43.91.Z - Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowyc,
7. PKD 43.99.Z - Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane,
8. PKD 43.11.Z - Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych,
9. PKD 43.12.Z - Przygotowanie terenu pod budowę,
10. PKD 43.34.Z - Malowanie i szklenie,
11. PKD 42.11.Z - Roboty związane z budową dróg i autostrad ,
12. PKD 42.12.Z - Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej,
13. PKD 49.41.Z - Transport drogowy towarów,
14. PKD 35.30.Z - Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów
klimatyzacyjnych,
15. PKD 42.99.Z - Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej
niesklasyfikowane ,
16. PKD 46.73.Z - Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego,
17. PKD 37.00.Z - Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków,
18. PKD 38 - Działalność związana ze zbieraniem, przetwarzaniem i unieszkodliwianiem odpadów, odzysk
surowców,
19. PKD 46.74.Z - Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia
hydraulicznego i grzejnego,
20. PKD 71.11.Z - Działalność w zakresie architektury,
21. PKD 71.12.Z - Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne,
22. PKD 71.20.A - Badania i analizy związane z jakością żywności,
23. PKD 71.20.B - Pozostałe badania i analizy techniczne,
24. PKD 41.20.Z - Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych,
25. PKD 49.42.Z - Działalność usługowa związana z przeprowadzkami,
26. PKD 39.00.Z - Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką
odpadami,
27. PKD 81.29.Z - Pozostałe sprzątanie,
28. PKD 01.61.Z - Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną,
29. PKD 01.63.Z - Działalność usługowa następująca po zbiorach,
30. PKD 01.64.Z - Obróbka nasion dla celów rozmnażania roślin,
31. PKD 10.39.Z - Pozostałe przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw,
32. PKD 43.29.Z - Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych,
33. PKD 68 - Działalnośc związana z obsługą rynku nieruchomości
34. PKD 81.10.Z - Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach,
35. PKD 43.11.Z - Tynkowanie,
36. PKD 43.32.Z - Zakładanie stolarki budowlanej,
37. PKD 43.33.Z - Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian,
38. PKD 43.39.Z - Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych,
39. PKD 52.21.Z - Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy.
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