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ZAŚWIADCZENIE
o wPisie do Rejestru OrganŁatorów Tur5rstyki i Pośredników Ttrrystycznych
Marszałka Wojewó dztwa Wielkopolskiego

Na Podstawie art. 217 ustawy z dnia L4 czerwca 1960 r, Kodeks postępowania administracyjnego
(Dz,U. z2OL6r,,Poz,23),art.4ust. 1iart.7 ustawyzdnia29sierpnia 19gjr, ousługachturystycznyĆn
(Dz. U. z2O16 r,, Poz. 187) oraz art. 65 ust. 5 ustawy zdnia 2lipca 2004 r. o swobodzie działalności
gosPodarczej (Dz. U. z2075 r, poz.584; ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Pana Maksymiliana Kwiatkowskiego
z 30.05.2016 r. do Marszałka Województwa Wielkopolskiego o wpis do Rejestru Órganizatorów turysty'ki
i PoŚredników Turystycznych, zaŚwiadcza się, że Pan Maksymilian Kwiatkowski, pówadzący działalność
gospodarczą pod firmą:

ORT|R OŚrodek Rozwoju Turystyki i Rekreacji Maksymilian Kwiatkowski

Chyby, ul. Pagórkowa 13,62-081 Przeźmierowo

został wpisany do Rejestru organizatorów Turystyki
Wielkopolskiego pod nr 729.

i

Pośredników Turystycznych Marszałka Województwa

Dane dotvczące pzedsiebiorcv i orowadzonej przez niego działalności:

1.

2,
3.
4,
5.
6.
1.

Oznaczenie przedsiębiorcy:

oRTiR ośrodek Rozwoju Turystyki i Rekreacji Maksymilian Kwiatkowski
Chyby, ul. Pagórkowa 13,62-081 Przeźmierowo
Numer identyfikacji podatkowej (NIP):

78L 19l 59 03

Przedmiotdziałalności:

. onganazowanie imprez tulysĘcznych
na zlecenie ktientów w_wykonywaniu czynnościfakĘcznych i prawnych związanych
' zPoŚrcdniczenie
zawieraniem umów o świadczenieusług turysĘcznych
Zasięg terytońalny wykonywanej działalności:

. Rzeczpospolita Polska
euroPejskie, mające Iądową granicę z Rzeczypospolitą polską oraz w
' kraje
Federacji
Rosyjskiej - obwód kaliningradzki

Gówne miejsce wykonywania działalnościobjętej wpisem do rejestru:

Chyby, ul. Pagórkowa 13, 62-081 Przeźmierowo

Osoba upowazniona do kierowania działalnościąpzedsiębiorcy:

Maksymilian Kwiatkowski

Na przedsiębiorcy spoczywa

INFORMACJA

obowiązek:

- przestrzegania przepisów prawa regulujących działalnośćobjętą zakresem Wpisu do rejestru;
- Przedkładania marszałkowi WojewÓdztwa oryginałów. lub potwierdzonych przez podmioly, którele podpisały,
odpisów kolejnych
umów gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, lub umowy ubezpieczenia na rzecz tlientów, na wypadek swojej
niewYPłacalnoŚci, nie PÓŹniej niŻ 14 dni przed upływem teiminu obowiązywania umowy poprzedniej;'przedsięuioicv

zaPrzestającY działalnoŚci gospodarczej

są

zwolnieni

o zaPrzestaniu działalnoŚci organizatora turystyki
29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych,

_
2,

przypadku

z

tego obowiązku,-jeżeli zawiaoomii'ń".srał-ń'wolewództwó
- aft. 5 ust.l pkt 3 ww. usta-wy z dnia

lub pośrednika turystycznego

- zgłaszania zmian danych wpisanych do rejestru W terminie 14 dni od dnia zajściazdazenia, które spowodowało
zmianę tych
99lv.! -żgodnie z ań. 66 ust._5 WW. ustawy z dnia 2 lipca 20o4 r. o swobodz-ie działalności iosjoaańze3.
WPis do Rejestru Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych Marszałka woieńództwa Wiólkopolskie'o podlega
opłacie skarbowej w wysokości 5I4 zł - zgodnie z art.1
1 oraz ust.36 pkt.6 częŚci I załącznika do ustawy z dnia
16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. 201

VtJiełkopołskiego

Z up.

Otrzymuią:
1. strona

2,
3.

Minister sportu iTurystyki

aa.

u

- centralna Ewidencja organizatorÓW

Urząd Marszałkowski Wojewódzhva Wielkopolskiego,

a|.

iTurystyki

i PoŚredników Turystycznych

Niepodległości34,61-714 Poznań, tel. 0-61 6ż6 66 00, fax 0_61

626 66 01

