śrĄsKt URaĄD WoJ EWzDaKI

w Katowicach
Wydział Sp raw o byw atel s kich
oB. vr-1/4220 -2/3/99

Katowice 27 grudzien 1999

r.

ZEZWOLENIENR 140

na prowadzenie działalnościgospodarczej w zakresie
o rg a n i z ow a n i a i m p rez tu rystycznyc h o raz pośred n i czen ia
na zlecenie klient w w zawieraniu um w o świadczenie usług

turystycznych.

Na podstawie art' 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r'- kodeks postępowania administracyjnego
(jednotĘtekstDz. lJz1980r.Nrg,poz.26zpÓźn.zm'),art.4ust.

1orazart.7ust. 1i2ustawy

z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (Dz. U' z 1997 r. Nr 133, poz' 884 z pÓźn. zm.)
po rozpatrzeniu wniosku Pani Jotanty Słowik zamieszkałejw Rudzie Ś/ąske7 ut. Paderewskiego
7A/32 z dnia 31.12.1998r"

udzielam zezwolenia na prowadzenie przez Biuro Podr ży ,,orion Travel" Słowik
Jolanta zwane dalej ,,przedsiębiorcą" działalnościgospodarczej w zakresie
organizowania imprez turystycznych oraz pośredniczenia na zlecenie klient w
w zawieraniu

um

w o świadczenie usług turystycznych na terenie:

Rzeczypospolitej Polskiej oraz krai

w europeiskich,

Działalnośćprowadzona będzie w Rudzie Śtąskiej ut. 1-go Maja 291,
osoÓą odpowiedzialnąza kierowanie działalnościąwzakresie określonym w niniejszym
zezwoleniu będzie: Pani Jolanta Słowik.
3. Przedsiębiorstwo prowadzone będzie pod nazwą:
Biuro Podr ży ,, oRIoN - TRAVEL " Jolanta Słowik
4. Pnedsiębiorca zobowiązany jest do prowadzenia działalnościgospodarczej
n a n astę p uj ącyc h w aru n kach :
1.

2.

1)

przedkładać zgodnie z art'10 ust.1 ustawy organowi udzielającemu zezwolenia dokumenĘ potwierdzające
zawarcie kolejnych um w gwarancji lub umowy ubezpieczenia pzed upŁywem terminu obowiązywania umowy
poprzedniej,

2)
3)
4)
5)
6)

zgłaszać niezwłocznie organowi udzielającemu zezwolenia zmiany stanu fal<tycznego i prawnego objętego
wnioskiem odnoszące się do przedsiębiolcy idziałalnościgospodarczej prowadzonej na podstawie zezwolenia,
wykolzystywać w prowadzonej działalnościmateriały informacyjne spełniające wymagania a .l2 ustawy oraz
udzielać klientom informacji określonychw art. 13 ustawy,
zawierać z klientami umowy spełniające v,tymagania określonew aft. 14 ustawy,
zawierać na rzecz uczestnik w organizowanych pnez siebie imprez turystycznych za granicą ubezpieczenie od
następstw nieszczęŚliwych wypadk w ikoszt w leczenia ,
powierzać zadania przewodnika turystycznego lub pilota wycieczek jedynie osobom posiadającym uprawnienia
określone w a . 21 ust.l ustawy.

od niniejszej decyzji słuzy stronie odwołanie do Prezesa Unędu Kultury Fizycznej
Śląskiego W terminie 14 dni od jej doręczenia.

i Turystyki za pośrednictwem Wojewody

otrzvmuią

1. BP ,,Crion _ Trave! " uI.

1

Maja 2g1, 41 710 Ruda Ś/ąska

Do wiadomości:

Zezwole , .u!. Świętokrzyska 12, 00- 916 Warszawa,
3.l Uząd Skarbowy w Rudzie Sląskiej
4.Urząd Miasta w Rudzie ŚIąskiej
2- centralny Rejestr

5. a/a

Pobrano opłatę skarbowąw wysokości600zł (sześćsetzłotych). Dow d wpłaty dołączono do kopii decyzji.

