(miejscowość, data)

(Dane wnioskodawcy)

Wójt Gminy Cedry Wielkie
WNIOSEK
o dokonanie wpisu do ewidencji obiektów świadczących usługi hotelarskie, obiektu który nie jest
obiektem hotelarskim (hotelem, motelem, pensjonatem, kempingiem, domem wycieczkowym,
schroniskiem młodzieżowym, schroniskiem, polem biwakowym) zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia
1997 r. o usługach turystycznych (Dz. U. z 2004 r Nr 223, poz. 2268 z późn. zm.).
1.

……………………………………………………………………………………………….
(pełna nazwa własna obiektu świadczącego usługi hotelarskie, adres, telefon, fax, e-mail, strona www)

2. ..……………………………………………………………………………………………...
(pełna nazwa przedsiębiorcy/podmiotu świadczącego usługi hotelarskie w obiekcie objętym wnioskiem, adres, telefon, fax, e-mail)

3. Liczba miejsc noclegowych w obiekcie:……………………………………………………….……
4. Obiekt całoroczny/sezonowy:………………………………………………………………….........
(określić czas trwania sezonu)

5. Numer NIP (w przypadku spółki cywilnej należy podać nr NIP spółki oraz NIP wszystkich
wspólników spółki cywilnej) lub nr wpisu do KRS: ………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………..
6. Oświadczam, że obiekt zgłaszany do ewidencji spełnia wymagania niezbędne do prowadzenia
usług hotelarskich, o których mowa w art. 35 ust. 2 ww. ustawy, tj. minimalne wymagania co do
wyposażenia oraz wymagania budowlane, sanitarne i przeciwpożarowe.
7. Wyrażam/nie wyrażam* zgodę/zgody na przetwarzanie, udostępnianie i publikowanie danych
osobowych (danych o obiekcie) w całości/(w części)* informacji objętych kartą ewidencyjną dla
celów promocyjnych i naukowo-badawczych.
8. Oświadczam, że wszystkie dane zawarte we wniosku i załącznikach zostały wpisane prawidłowo,
zgodnie ze stanem faktycznym w dniu sporządzania wniosku. Jednocześnie zobowiązuję się
pisemnie informować o każdej zmianie**.

____________________________
(pieczątka imienna, podpis)

* - niepotrzebne skreślić
** - przedsiębiorca świadczący usługi hotelarskie zobowiązany jest zgłaszać do ewidencji informacje o:
1.
zaprzestaniu świadczenia usług hotelarskich,
2.
uzyskaniu decyzji o zaszeregowaniu obiektu wpisanego do ewidencji prowadzonej przez burmistrza do rodzaju i nadaniu
kategorii podlegającym wpisaniu do ewidencji prowadzonej przez wojewodę,
3.
zmianie działalności sezonowej na stałą lub stałej na sezonową,
4.
zmianie liczby miejsc noclegowych,
5.
oraz o zdarzeniach powodujących przejściowo wstrzymanie lub istotne ograniczenie zakresu świadczonych usług.

Załączniki:
1. Opis obiektu – zał. nr 1,
2. Deklarujący spełnienie wymogów wnioskowanego rodzaju i kategorii obiektu hotelarskiego – zał. nr 2,
3. Wniosek o wydanie zaświadczenia o wpisie do ewidencji obiektów oraz potwierdzenie uiszczenia opłaty
skarbowej w wysokości 17 zł za wydanie zaświadczenia, lecz tylko wtedy kiedy wnioskodawca chce
otrzymać zaświadczenie.

