Prezydent Miasta Torunia
ul. Wały gen. Sikorskiego 8
87-100 Toruń

WNIOSEK
o dokonanie wpisu do ewidencji innego obiektu,
w którym świadczone są usługi hotelarskie/pola biwakowego*,
do ewidencji Prezydenta Miasta Torunia
zgodnie z ustawą dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (Dz. U. z 2017r. Nr 1553)
oraz rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich
i innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie (Dz. U. z 2017r. Nr 2166)
1. Nazwa własna obiektu (pola biwakowego)
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
(adres obiektu, nr telefonu, e-mail, adres www)
2. Dane przedsiębiorcy świadczącego usługi hotelarskie w obiekcie (polu biwakowym):
.....................................................................................................................................................................................
(nazwa własna)
.....................................................................................................................................................................................
(imię i nazwisko – właściciela, zarządcy, najemcy, dzierżawcy obiektu)
.....................................................................................................................................................................................
(adres, nr telefonu, e-mail)
3. NIP ….....................................................................................................................................................................
4. Numer wpisu do KRS lub nr wpisu do ewidencji działalności gospodarczej
…...............................................................................................................................................................................
5. Liczba miejsc noclegowych ogółem...................................................................................................................
6. Oświadczam, że zgłaszany do ewidencji obiekt spełnia wymogi budowlane, sanitarne i przeciwpożarowe określone w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (tj. Dz.U.2017 r. poz. 1553 z późń.zm)
oraz w rozporządzeniu z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich oraz innych obiektów
świadczących usługi hotelarskie i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie (tj. Dz.U. z 2017
r. poz. 2166 ) niezbędne do prowadzenia usług hotelarskich.
* niepotrzebne skreślić

7. Oświadczam, że dane zawarte we wniosku i załączonych dokumentach (opisie obiektu oraz deklaracji
spełniania minimalnych wymagań, co do wyposażenia dla obiektów świadczących usługi hotelarskie) zostały
wpisane prawidłowo i zgodnie ze stanem faktycznym na dzień złożenia wniosku. Jednocześnie zobowiązuję się
przesłać pisemne informacje o każdej zmianie na adres Wydziału Promocji i Turystyki.

……………………........………
Miejscowość / data

…...................................………………………………..
(pieczątka imienna, czytelny podpis właściciela
zarządzającego, najemcy, dzierżawcy obiektu)

Załączniki:
1. Opis obiektu
2. Deklaracja dotyczącą spełniania minimalnych wymagań, co do wyposażenia dla obiektów świadczących usługi

hotelarskie, niebędących obiektami hotelarskimi oraz dla pól biwakowych, na terenie Gminy Miasta Toruń.

* niepotrzebne skreślić

