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MARSZAŁEK

WOJEWODZTWA
MAŁOPOLSKIEGO

ZAŚWIADCZENIE

o wpisie do Rejestru

Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych
Marszałka Woj ew ó dztw a Małopolskiego
Na podstawie art. 4 ust. I, art. 5 i art. 7 ustawy z dnia 29 sierpnia I997r,

o usługach
turystycznych (tekst jednolity Dz. U. z 2004r. Nr 223 poz. 2268 z pożn. zm.), art. 65 ustawy
z dnia ż |ipca 2004r, o swobodzię działalnościgospodarczej (tekst jednolity Dz. U. z 20l0r.
Nr220 poz. 1447 zpóżn. zm.) oruz art.217 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks
postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z2000r. Nr 98 poz. I07l zpoźn. zm,)

Zaświadczam) że
pani Aniela cholewa

została wpisana do Rejestru Organizatorów TLrrystyki i Pośredników Turystycznych

Marszałka Województwa Małopolskiego pod numerem

Zl3l12011
Darre dotyczące Przedsiębiorcy i prowadzonej prz.ez, niego działalności:
|

.

Oznaczęnie Przedsiębiorcy:

Aniela cholewa

Prowadząca działalnośćpod nazwą: Biuro Turystyczne
z siedzibą: Nowy Targ(34-400), ul. Kościelna 20

,,NELTRAVEL"

2. Numer identyfikacji podatkowej (NIP): 735-141-51-09
3, Przedmiot i zakres terytorialny wykonywanej działalrrości:

imprez turystycznych i pośredniczenie na zlecenie klientów
w zawieraniu umów o świadczenie usług turystycznych na terytorium państw

1) organizowanie

europejskich z wykorzystaniem innego środkatransportu niż transport lotniczy
w ramach przewozu czarterowego,
2) organizowanie imprez turystycznych i pośredniczenie na zlecenie klientów
w zawieraniu umów o świadczenie usług turystycznych na terytorium krajów
mających lądową granicę z Rzeczpospolitą Polską, a w przypadku Federacji
Rosyjskiej w obrębie obszaru obwodu kaliningradzkiego, a takźe organizowanie
krajowych imprez turystycznych i pośredniczenie na zlecenie klientów
w zawieraniu umów o świadczenie kra.jolvl,ch usług turystycznych, w tym imprez
zagr anicznej turystyki p rzyj azdowej
4. Główne miejsce wykonywania działalnościob.jętcj wpiserrr do rcjestrLr:

ul. Kościelna20 34-400 Nowy Targ

5. Osoba upowazniona do kierowania działalnościąobjętą wpisetn:

Aniela cholewa

ul. Basztowa 22
31-156 Kraków
adres do korespondencji: ul. Racławicka 56, 30-0]7 Krąków

Dane objęte niniejszym Zaśwladczeniem są zgodne
złożonym dnia 9 czeTwla20IIr.
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Oświadczeniem PrzedsiębiorcY

Informacja dodatkowa:
N a Przedsiębiorcy spoczywa obowiązek:
1. przestrzegania przepisów prawa regulującyclr działalnośćobjętą zakresem wPisu do
rejestru,
ż.

przedkładania Marszałkowi Województwa oryginałów 1ub potwierdzonych przez
podmioty, który je podpisały odpisów kolejnych umów gwarancji bankowych, gwarancji
ubezpieczeniowych albo umów ubezpieczenia na rzecz klientów organizatora turystyki
i pośrednika turystycznego nie póżniej ntż 14 clni przed Lrpływem terminu obowiązywania

ust. l pkt 3 ustawy o rrsługach turystycznych,
zgłaszania zmian danych wpisanych do rcjestru w terminie 14 dni od dnia zajŚCia
zdarzenl,a, które spowodowało zmianę tych danyclr, zgodnie z art. 66 ust, 5 ustawY
o swobodzie działalnościgospodarczej.

umowy poprzedniej , zgodnte

a
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aft. 5

Dokonanie wpisu do Rejestru Organizatorów Turystyki i Pośrcdrlików Trrrystycznyclr Marszałka Województwa
Małopolskiego podlega opłacie skarbowej w wysokości 5l4,00 PLN (podst. prawna - częŚc l pkt 36 PPkt 6
zwo lrl i en i a", stanowiącyln załącznik do ustawy
z dnia |6 iistopada 2006r. o opła9r_d.skąrQ,q]Ął ęii:Q, U. Nr 225 poz. l635 z, pożl. zm.). Do wniosku dołączono

**ąt.5ffif,:t,,*

Otrzynrują:

l. Pani Aniela Cholewa
ul. Kościelna20 34-400 Nowy Targ
2, Minister Sportu i Turystyki - Ć.nt.ulnu Ewidencja Organizatorów Turystyki i PoŚredników TurYstYcznYch
3, ala

ul. Basztowa 22
3

1-1

56 Kraków

adres do korespondencji: ul. Racławicka 56, 30-0]7 Kraków

