Nagłowice, dnia…………………

……………………………………………….
Imię i nazwisko przedsiębiorcy lub rolnika

……………………………………………….
Adres zamieszkania przedsiębiorcy lub rolnika

Wójt Gminy Nagłowice
ul. Mikołaja Reja 9
28-362 Nagłowice

ZGŁOSZENIE
DO EWIDENCJI INNYCH OBIEKTÓW, W KTÓRYCH ŚWIADCZONE SĄ USŁUGI
HOTELARSKIE
Na podstawie art. 38 ust.3 i art. 39 ust.3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku
o usługach turystycznych (t.j. Dz. U. z 2017r. poz.1553 z późn. zm.)
Zgłaszam do ewidencji innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie, prowadzonej
przez Wójta Gminy Nagłowice

1. …………………………………………………………………………………………..
Nazwa i adres obiektu

2. ……………………………………………………………………………………………………
Liczba miejsc noclegowych
3. ………………………………………………………………………………………………………………
Liczba wynajmowanych pokoi)
4. Czy budynek w którym znajdują się wynajmowane pokoje należą go gospodarstwa rolnegoTAK / NIE*
(wypełniają wyłącznie rolnicy prowadzący działalność agroturystyczną)

5. ……………………………………………………………………………………………………
Okres świadczenia usług: całoroczny lub sezonowy (podać czas trwania sezonu)

6. …………………………………………………………………………………………………...
Imię i nazwisko oraz adres przedsiębiorcy, rolnika lub nazwa i adres siedziby przedsiębiorcy

7. …………………………………………………………………………………………………….
Numer NIP Przedsiębiorcy lub Rolnika

8. …………………………………………………………………………………………………….
Numer wpisu do KRS lub numer wpisu do ewidencji działalności gospodarczej- o ile taki posiada

Numer telefonu…………………………………………..Adres e-mail……………………………..
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9. Zobowiązuje się zgłosić do ewidencji innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie
informujące o:
a) zaprzestaniu świadczenia usług hotelarskich,
b) uzyskaniu decyzji marszałka województwa o zaszeregowaniu obiektu do rodzaju i nadaniu
kategorii,
c) zmianie działalności sezonowej na stałą lub stałej na sezonową,
d) zmianie liczby miejsc noclegowych, liczby jednostek mieszkalnych, zmianie ich struktury, zmianie
numeru telefonu, a także zmianie numeru faksu, adresu poczty elektronicznej i adresu strony
internetowej (o ile obiekt posiada),
e) zmianie zakresu świadczonych usług, w tym gastronomicznych, pisemnie na adres Urzędu Gminy
Nagłowice, ul. Mikołaja Reja 9, 28-362 Nagłowice.
10. Zobowiązuję się poinformować Wójta Gminy Nagłowice o zdarzeniach powodujących przejściowo
wstrzymanie lub istotne ograniczenie zakresu świadczonych usług.
Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Wójt Gminy Nagłowice ul. Mikołaja Reja 9, 28-362
Nagłowice.
Administrator Danych wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych, dane
kontaktowe:
iodo@naglowice.pl, tel 41 38 145 60, ul. Mikołaja Reja 9, 28-362 Nagłowice w godzinach 7.30-15.30
Pan/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji zadania wynikającego z art. 38 ust.3
ustawy o usługach turystycznych polegającego na prowadzeniu ewidencji innych obiektów, w których są
świadczone usługi hotelarskie i za wyjątkiem danych, które są jawne na podstawie postanowień ustawy
z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej ( t.j. Dz.U. z 2017r. poz. 2168 z późn. zm.).
Dane osobowe będą udostępniane podmiotom publicznym takim jak Główny Urząd Statystyczny
Jest Pan/Pani uprawniony(a) do dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.
Podanie danych wynika z postanowień §12 ust.3 w związku z postanowieniami §16 ust. 2 rozporządzenia
Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów,
w których są świadczone usługi hotelarskie (t.j. Dz.U. z 2017r. poz. 2166)

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

*niepotrzebne skreślić
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