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Lublin, dnia 13 lutego 2017

PT-t.5222.7 .2017.EtW

o

r.

zAŚWlADczENlE

wpisie do Rejestru organizatorów i Pośredników Turystycznych
Województwa Lu belskiego

Zgodnie

z

art..4 ust.1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o usługach turystycznych

(t'j. Dz. U' z 2a16, poz. 187) - zaświadcza się, ze w dniu 13 lutego 2017 r'

Pani llona Gabryel
prowadząca działal nośćgospod arcząw Lu

b! i n

ie

pod nazwą
Fabryka Podróży

- llona Gabryel

z dnia 07 '02.2017 r., została wpisana do Rejestru organizatorow
Turystyki i Pośredników Turystycznych Wojewodztwa Lubelskiego pod ńumerem
na podstawie wniosku

1- Firma przedsiębiorcy

2.
3.
4.
5.
6.

(nazwa): Fabryka Podróży _ ttona Gabryel
oznaczenie przedsiębiorcy: llona Gabryel

Główne miejsce wykonywania działalności:
20-531 Lublin, ul. Fantastyczna 1TI 15
Numer ldentyfikacji Podatkowej. Tl2

-

293

- 9i

- 76

Przedmiot działalności:organizator turystyki, pośrednik turystyczny
Zasięg terytorialny wykonywanej działalnoŚci:

1) obszar kraju,

2)

kraje europejskie.

7. Zakres irodzaj prowadzonej działalnoŚci:
1) organizowanie imprez turystycznych i pośredniczenie na zlecenie klientów
w zawieraniu umów o świadczenieusług turystycznych na terytorium
krajów mających lądową granicę z Rzecząpospolitą Polską, a w przypadku
Federacji Rosyjskiej w obrębie obszaru obwodu kaliningradzkiego, a także

organizowanie krajowych imprez turystycznych

i

pośredniczenie na

zlecenie klientów w zawieraniu umów o świadczeniekrajowych usług
turystycznych na terytorium Rzeczypospolitej polskiej, w tym imprez
zag ra n icznej tu

8. osoba

rystyki przyjazdowej.

upowazniona do kierowania działalnościązakładu głównego:

llona Gabryel.

Dokonanie wpisu do Rejestru organizatorów i Pośrednikow Turystycznych podlega opłacie
skarbowej w wysokości514 zł (Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej
tj.
Dz. U.22012 r., poz. 1282).
opłatę skarbową wpłacono na konto Uzędu Miasta Lublin. Dowod wpłaty dołączono do kopii
zaświadczenia.

-

1

i

ierownik Ccldziału i"urystyki

.

otrzymują;
1. llona Gąb!yq!_

3. Rejestr
4. Ala

organizatorów

CentralnaEwidencjaorganizatorÓwiPośrednikówTurystycznych

I

PoŚredników

Turystycznych Województwa Lubelskiego

POUCZENIE
Na przedsiębiorcy spoczywa obowiązek:
przedkładania Marszałkowi Województwa Lubelskiego oryginały lub potwierdzone przez podmioty, które je

-

-

podpisały, odpisy kolejnych umów tj. umowy gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej albo umowy
ubezpieczenia, nie póŹniej niż 14 dni przed upływem terminu obowiązywania umowy poprzedniej.
Przedsiębiorcy zaprzestĄący działalnościgospodarczej są zwolnieni z tego óbowiązku, jezóli 'zawiadomią
marszałka wojewÓdztwa o zaprzestaniu działalnościorganizatora turystyki luo posreońira turystycznego.

zgłaszania w ciągu 'l4 dni zmian stanu faktycznego iprawnego, źgodnie z ań' 66 ustawy

2oo4r. o swobodzie działalnościgospodarczej (Dz. U. z 2013 poż. alź z póŹn. zm')

Marszałek Województwa Lubelskiego jest uprawniony

do

ź dnia-z

lipca

kontroli przestrzeganiia przez przedsiębiorców

przepisów prawa, zgodnie z art. 9 ustawy o usługach turystycznych.

ZaświadczenieNr23BowpisiedoRejestruorganizatorowipo@
WojewÓdztwa Lubelskiego
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