
Popielow, dnia.

WOJT GMINY PpPIELOW
46-090 POPIELOW

ZGLOSZENIE
do ewidencji innych obiektow swiadcz^cych ustugi hotelarskie

(nie b$dqcych: hotelem, motelem, pensjonatem, kempingiem, domem wycieczkowym, schroniskiem
mtodziezowym, schroniskiem, polem biwakowym, zgodnie z ustawq z dnia 29 sierpnia 1997r.

o ustugach turystycznych - tekst jednolity - Dz. U. Nr 223, poz.2268 z 2004r.z pozn.zm.)

1. Dane dotyczace przedsi^biorcy swiadczajcego uslugi hotelarskie w obiekcie obj^tym zgloszeniem:

(nazwa lub ;'m/e / nazwisko wfasciciela)

(adres, tel., fax, e-mail)

(nazwa lub imi$ i nazwisko zarzqdzajqcego)

(adres, tel., fax, e-mail)

2. Dane dotyczace obiektu:

(nazwa wtasna)

(adres, tel., fax, e-mail)

liczba miejsc noclegowych:

charakter swiadczonych uslug: staty / sezonowy*, czas trwania sezonu od do

3. Zobowiazuj? si? do zglaszania informacji o wszelkich zmianach zgodnie z § 17 ust.1 i 2
rozporzqdzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004r. w sprawie obiektow
hotelarskich i innych obiektow, w ktorych sa_swiadczone ustugi hotelarskie (jt.Dz.U.z 2006r. Nr 22,
poz.169), a dotyczqcych:

- zaprzestania swiadczenia uslug hotelarskich,
- uzyskania decyzji kategoryzacyjnej i wpisania do ewidencji prowadzonej przez marszatka

wojewodztwa,
- zmiany dziatelnosci sezonowej na stata^ lub stalej na sezonowy
- zmiany liczby miejsc noclegowych,
- przyczyn przejsciowego wstrzymania swiadczenia uslug,

przyczyn ograniczenia zakresu swiadczonych uslug.
4. Oswiadczam, ze obiekt spelnia wymagania budowlane, przeciwpozarowe i sanitarne okreslone

w§ 4, ust.1 rozporza^dzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004r. w sprawie
obiektow hotelarskich i innych obiektow, w ktorych sa^ swiadczone uslugi hotelarskie (tj.Dz.U.z
2006r.Nr 22, poz.169).



5. Wyrazam zgod§/nie wyrazam zgody* na przetwarzanie, udost^pnianie i publikowanie danych
o obiekcie w zakresie informacji obj^tych karta^ ewidencyjna^.

6. Oswiadczam, ze wszystkie dane we wniosku i zatacznikach sa^ zgodne ze stanem faktycznym.

(podpis, pieczajtka zgfaszajqcego)

- niepotrzebne skreslic

Wymaqane dokumentv:

minimalne wymagania co do wyposazenia zgteszanego obiektu (wg zata^cznika do
zgtoszenia),
zaswiadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON,
odpis z Krajowego Rejestru Sajdowego albo zaswiadczenie o wpisie do ewidencji
dziatalnosci gospodarczej.


