Krośniewice, dnia…………………
......................................................................................
………………………………………………………..
/imię i nazwisko, nazwa przedsiębiorcy/

…………………………………………………….....
/adres siedziby przedsiębiorcy/

……………………………………………………….
/adres zamieszkania przedsiębiorcy/

………………………………………………………
/numer identyfikacji podatkowej NIP/

………………………………………………………
/numer w rejestrze przedsiębiorców w przypadku osoby prawnej/

Burmistrz Krośniewic
ul. Poznańska 5
99-340 Krośniewice

Zgłoszenie obiektu do prowadzonej przez Burmistrza Krośniewic
ewidencji innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie
Zgodnie art. 38 ust. 3, art. 39 ust. 3 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich
oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz.
221 ze zm.)
zgłaszam świadczenie usług hotelarskich :
 stałych od dnia ………………………………………………………………………………
 sezonowych od dnia ………………………… do dnia …………………………………….
 w obiekcie pod nazwą ………………………………………………………………………
 adres obiektu ………………………………………………………………………………...
 nr telefonu …………………………………………………………………………………..
 liczba pokoi ……………………………………………………………………..………….
 liczba miejsc noclegowych w obiekcie …………………………………………………….
Informuję, że obiekt jest / nie jest przystosowany dla osób fizycznie niepełnosprawnych *

POUCZENIE: przedsiębiorca zobowiązany jest do zgłaszania do ewidencji informacji o:
o
o
o
o

uzyskaniu decyzji o zaszeregowaniu obiektu jako obiektu hotelarskiego,
zmianie działalności sezonowej na stałą lub stałej na sezonową,
zmianie liczby miejsc noclegowych,
zaprzestaniu świadczenia usług hotelarskich.

Ponadto przedsiębiorca lub rolnik świadczący usługi hotelarskie informuje organ prowadzący
ewidencję o zdarzeniach powodujących przejściowe wstrzymanie świadczenia usług
hotelarskich w obiekcie objętym wnioskiem.

…………………………………….
/Podpis przedsiębiorcy lub rolnika/

* niepotrzebne skreślić

Oświadczam, że zgłaszany do ewidencji obiekt spełnia wymogi budowlane, sanitarne i przeciwpożarowe,
określone w Ustawie o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników
turystycznych oraz w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004r. w sprawie
obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie niezbędne do
prowadzenia usług hotelarskich.

….…………………………….
(data i czytelny podpis)

Klauzula informacyjna:
Realizując obowiązek informacyjny wynikający z art.13 ust. 1 i ust.2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z
dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych jest Urząd Miejski w Krośniewicach reprezentowany przez
Burmistrza Krośniewic z siedzibą przy ul. Poznańskiej 5 w Krośniewicach, a Inspektorem Ochrony Danych jest Ryszard Kujawski, e-mail
odo24@wp.pl. Pani/ Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu dokonywania czynności objętych wnioskiem, a zatem w celu wypełnienia
obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Z polityką Ochrony Danych Osobowych można zapoznać się na stronie
www.bip.krosniewice.pl
w zakładce dane osobowe.

………………………………………………
(data i czytelny podpis)

