...........................................

Chocz, dnia.............................

/imię i nazwisko/

...............................................
/adres/

...............................................

Wójt Gminy Chocz

...............................................

Rynek 17
63-313 Chocz

/telefon/

Wniosek
O wpis do ewidencji innych obiektów świadczących usługi hotelarskie,
gospodarstwa agroturystycznego ( 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.

3.

..……………………………………………………………………………………………….…………..
(pełna nazwa przedsiębiorcy/podmiotu świadczącego usługi hotelarskie w obiekcie objętym wnioskiem,
adres, telefon, faks, e-mail)
……………………………………………………………………………………………………………
Liczba miejsc noclegowych w obiekcie:
a/ w budynku zamieszkałym przez właściciela - ………
b/ w innych obiektach - ……..

4.

Obiekt całoroczny/sezonowy:
…………………………………………………
(określić czas trwania sezonu)

5. Oświadczam,

że jestem rolnikiem i prowadzę czynne gospodarstwo rolne na terenie:

 Gminy Chocz
- ………………ha
 ……………………...-……………….ha (1*)
 ……………………...-……………….ha (1*)

6. Oświadczam, że obiekt zgłoszony 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**.
9.Informuję również, że obiekt nie/jest przystosowany dla osób fizycznie niepełnosprawnych
tj. ..................................................................................................................................................
/określić przystosowanie obiektu: część ogólnodostępna i liczba pokoi/

........................................................
/podpis zgłaszającego/
* - niepotrzebne skreślić
1* - podać miejsce prowadzenia gospodarstwa rolnego
** - rolnik świadczący usługi hotelarskie zobowiązany jest zgłaszać do ewidencji informacje o:
1. zaprzestaniu świadczenia usług hotelarskich,
2. zmianie działalności sezonowej na stałą lub stałej na sezonową,
3. zmianie liczby miejsc noclegowych,
4. oraz o zdarzeniach powodujących przejściowo wstrzymanie lub istotne ograniczenie zakresu
świadczonych usług.
Załączniki:
1. Opis obiektu .
2. Minimalne wymagania co do wyposażenia innych obiektów świadczących usługi hotelarskie.
W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej:
1. kserokopia zaświadczenia o numerze identyfikacyjnym REGON, wydanego przez właściwy
urząd statystyczny
2. kserokopia odpisu z Krajowego Rejestru Sadowego lub kserokopia zaświadczenia o wpisie do
ewidencji działalności gospodarczej.

