
piecz^c wnioskodawcy/
(miejscowosc, data)

WOJT GMINY POPIELOW

WNIOSEK - Pole namiotowe, przyczepy mieszkalne, domki turystyczne, obiekty prowizoryczne
o dokonanie wpisu do ewidencji obiektow swiadcza^cych ustugi hotelarskie, obiektu nie
beda^cego obiektem hotelarskim zgodnie z ustawa^ z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ustugach
turystycznych (tekstjedn. Dz. U. z 2004r. Nr223, poz. 2268 z pozn. zm.).

1.

(nazwa przedsi^biorcy wraz z adresem siedziby - w przypadku gdy przedsi^biorca jest osoba fizyczna
-wraz z adresem zamieszkania, nr telefon, fax, e-mail, NIP)

2. Numer NIP badz nr wpisu do KRS

(adres obiektu, telefon, fax, e-mail, strona www)

(nazwa wtasna obiektu)

5. Liczba miejsc noclegowych

6. Obiekt catoroczny/sezonowy*

7. Oswiadczam, ze obiekt zgtaszany do ewidencji spetnia wymogi budowlane, sanitarne i
przeciwpozarowe niezb^dne do prowadzenia ustug hotelarskich. oraz minimalne wymagania co do
wyposazenia okreslone w zatqczniku nr 7 do rozporzaxlzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19
sierpnia 2004 roku w sprawie obiektow hotelarskich i innych obiektow w ktorych swiadczone sa^ ustugi
hotelarskie (tekstjedn. Dz. U. z dnia 24 stycznia 2006r. Nr22, poz. 169)

8. Wyrazam / nie wyrazam)* zgodey zgody na przetwarzanie, udost^pnianie i publikowanie danych
osobowych / danych o obiekcie)* w calosci/ w cz^sci )* informacji obj^tych karta^ ewidencyjna^ dla
celow promocyjnych i naukowo-badawczych.

9. Oswiadczam, ze wszystkie dane zawarte we wniosku i zata^cznikach zostafy wpisane prawidlowo,
zgodnie ze stanem faktycznym w dniu sporzajdzenia wniosku.
Jednoczesnie zobowia^zuj? si§ pisemnie informowac o kazdej zmianie, w terminie natychmiastowym
od jej zaistnienia.

Podpis wnioskodawcy

* - niepotrzebne skreslic
** - przedsi^biorca swiadcza^cy ustugi hotelarskie zobowia^zany jest zgtaszac do ewidencji informacje
o:

1) zaprzestaniu swiadczenia ustug hotelarskich,
2) uzyskaniu decyzji o zaszeregowaniu obiektu wpisanego do ewidencji prowadzonej przez

prezydenta do rodzaju i nadaniu kategorii podlegajapym wpisaniu do ewidencji prowadzonej
przez wojewod?,

3) zmianie dziatalnosci sezonowej na stata^ lub statej na sezonowaj



4) zmianie liczby miejsc noclegowych,
5) zdarzeniach powodujapych przejsciowo wstrzymanie lub istotne ograniczenie zakresu

swiadczonych ustug.


