Żory

…………………………

(miejscowość)

(data)

Urząd Miasta Żory
Al. Wojska Polskiego 25
44-240 Żory

WNIOSEK
o dokonanie wpisu do ewidencji pól biwakowych i innych obiektów, w których
są świadczone usługi hotelarskie na terenie Gminy Miejskiej Żory

1. DANE PRZEDSIĘBIORCY ŚWIADCZĄCEGO USŁUGI HOTELARSKIE:
...................................................................................................................................................................
(nazwa własna przedsiębiorcy / zarządzającego / dzierżawcy obiektu / imię i nazwisko właściciela)

Siedziba przedsiębiorcy / adres zamieszkania osoby nie prowadzącej działalności gospodarczej:
...................................................................................................................................................................
(miejscowość)

(kod poczt.)

(ulica, nr domu, nr lokalu)

tel. +48 (.....) ...................................................
e-mail: ...............................................................
……………………………….………

fax +48 (....) ......................................................................
www: .....................................................................................

...………………………..……………………………………………………
nr wpisu do KRS-u / nr wpisu do ewidencji działalności gospodarczej

NIP

2. DANE DOTYCZĄCE OBIEKTU
Nazwa własna:
...................................................................................................................................................................
adres: ........................ ................................. ................................................................................
(kod poczt.)

(miejscowość)

(ulica, nr domu, nr lokalu)

tel. +48 (.....) .................................................

fax +48 (....) ....................................................

e-mail: ..........................................................

www: ..............................................................

3. Oświadczam, że zgłaszany do ewidencji obiekt spełnia wymogi budowlane, sanitarne, przeciwpożarowe
oraz inne wymagane do świadczenia usług hotelarskich.
4. Oświadczam, że jestem właścicielem / dzierżawcą / zarządzającym (*) zgłaszanego obiektu.
5. Oświadczam, że dane zawarte we wniosku i załączonych dokumentach zostały wpisane prawidłowo
i zgodnie ze stanem faktycznym na dzień złożenia wniosku. Jednocześnie zobowiązuję się
do niezwłocznego pisemnego informowania Urzędu Miasta Żory o wszelkich zmianach.

6. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Urząd Miasta Żory w celach
związanych z postępowaniem o wpisaniu obiektu do ewidencji pól biwakowych i innych obiektów, w których
są świadczone usługi hotelarskie na terenie Gminy Miejskiej Żory.
7. Wyrażam /nie wyrażam/* zgodę / zgody na przetwarzanie, udostępnianie i publikowanie danych
osobowych /danych o obiekcie/* w całości informacji objętych kartą ewidencyjną dla celów promocyjnych
i naukowo-badawczych.

............................................................................
(pieczęć, czytelny podpis właściciela, zarządzającego lub
dzierżawcy obiektu

Załączniki:
Załącznik nr 1 - Opis obiektu
Załącznik nr 2 - Oświadczenie dotyczące spełniania minimalnych wymagań co do wyposażenia innych
obiektów świadczących usługi hotelarskie.
Załącznik nr 3 - Kopia odpisu z KRS-u lub w przypadku osoby fizycznej kopia wpisu do ewidencji
działalności gospodarczej lub w przypadku rolnika kopia potwierdzenia płatności podatku rolnego i KRUS-u.
Załącznik nr 4 - Kopia zaświadczenia o nadaniu numeru identyfikacyjnego REGON

Uwagi:
1. Ewidencja innych obiektów świadczących usługi hotelarskie na terenie Gminy Miejskiej Żory jest
prowadzona przez Prezydenta Miasta Żory. Ewidencja ta nie obejmuje następujących obiektów hotelarskich:
hoteli, moteli, pensjonatów, kempingów, domów wycieczkowych, schronisk młodzieżowych i schronisk.
2. Ewidencja jest jawna w części objętej wpisem do kart ewidencyjnych obiektu. Karty te zawierają m.in.:
określenie przedsiębiorcy świadczącego usługi hotelarskie, adresem siedziby, a w przypadku
gdy przedsiębiorcą jest osoba fizyczna – adres miejsca zamieszkania, nazwę i adres obiektu, informację
o stałym lub sezonowym charakterze świadczonych usług wraz z podaniem czasu trwania sezonu oraz
informację o liczbie miejsc noclegowych.
3. Przedsiębiorca świadczący usługi hotelarskie ma obowiązek zgłaszać do ewidencji informacje o:
- zaprzestaniu świadczenia usług hotelarskich,
- uzyskaniu zaszeregowania do odpowiedniego rodzaju obiektu hotelarskiego w ewidencji obiektów
hotelarskich prowadzonej przez Marszałka Województwa Śląskiego,
- zmianie działalności sezonowej na stałą lub odwrotnie,
- zmianie liczby pokoi lub miejsc noclegowych,
- zmianie nazwy obiektu, danych dot. przedsiębiorcy, w tym danych teleadresowych, adresu poczty
elektronicznej i strony internetowej.

Podstawa prawna:
- Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz.
196.).

Uwagi:
/* - niepotrzebne skreślić

