-#arszawla,

77 . 05 . 99

ul. Świętoi§zyska
00-916

utZĄD iiutTufiY

i2

-

warsza\ła

::

tlz

iTlJfiY§TYi(I

FREZEs

Nr sprawy

301

ra

KoNCEsJA

i

oĘanizatora tury§tyki

Nr rej. 04ó3.
Z.| d*fu
Na podstavie art. 4, uŃ. 1 i Z,a,t,- i, uł,,tlstaw} z $ńa
1?] :
oraz art,1O4 ustawy z dńia
anian,-i)
(Dz. U. Nr l33, paz. baa, z'późńĄszrlń
firvstvcmvch
lBJ v! --J
-zo,
tsio r. -Xodek§io.tępo*ioiuua,ioi,t,uoy5new@z1r! p§o r,]{r9,,noz,
poł";*,r"i,**"*1l po.ozput zuoiu wnioskr z dnia 21. 12. I998r_ Biura Turystyoznogo
"i-tlsłTUR s.

:i_l*sh

i;';;;

ułźielam, Biuru Turystyoanemu LUBATTJR
gospotlarcząw Będzinie u1- Sączswskiego 27113

,

s, c,

prowadzącormr dzi}łalnośó

koncosii

.na

imprez turysĘlcaych:
prowatlzenie dzia,taino{ci gospodarozej ry zakresie organizowania

w kraju,
w krajaoh europej skich

oraz

w

Da zl&enie kliontów 9zynnośgr faktyoąjoh. i prawn}ch
umów o śuńadczenie usług turystycaych svńadczonych:

za]<rosie wykonywania

#óyó." ;;"ó#

posiadająclch koncosję w lraju)
w L:raju, (or& impraz,ofe.rowanych przBz otgańłatoiów
w lcr_ajach ouropojskich,
1.

osoba odponiołłatna

""

kid#ańe

działalngśoiązapadu elóli,nego

_ Rolert 1ubómski

pod nazwąBiuro TurysĘcae LUBATUR, s, c,
2. PrzedsióiorŃwo prowadzone będzie

waruŃi prowadzenia działalnośoi:
się następująoc
3. Ustala
"zobowiązan}

il

jcst

"
przed,*ładać organowi konoesyjnemu dokumenĘ
zavyarcie kolejnyoh umóił gvłarzmdi przed upływem tenirinu obowiąpYłłania

po.a.iiuorca

p|*i*o*ii*

umow1, poprzodniej.

V{ypowiedzeni6 umoĘ5/ gwaranoji przez pizelsiębiorę vqrmąa zgody orgaiiu
konces$nego,
dĄ miax1y
iii.-*#"Ói"r* jest obowięan5, zdiższaóorgaiiowi konoesyjnemu w oi€p 14gospodarczej,
juoo ar}"-,ugo i p.a*nugo odnoszące sĘ do przłdsiŃiorcy i, dzidalności
powstałej po *vŹ*;u too*sji, objęte danymi zawartymi we wniosku,
ma obowiązeŁ wykorży§ywanr€ w prowadzonoj łlz;dalnościmateriałów
#.r_""li^/"h sp&iającyoh ,y""gai,t" art. 12 ustawy o usłdgaoh furystyożnyob, oraz
ioro.ńoji ol"uśtooych w art. 13 uśńwyo usługach firysĘc.znyĄ
"ariańJń*to*
***-u p.u* ioud.ąbiorĘ z klieatami muszą spełniac vymąa4ia okre§oae w
art. 14 i następnych ustary, o któĘ mowa w pkt 4,,
organizowar:yó przez sióio
ó p.*arń#ń ma obońą"zrk zawierania na rzeca uczestników
gri"i"ą rrmów ubeąiecmnia kosztów lecząia na§tęp§tw
t
"vrq,"rry"h
wypadków,
nieszczęśliwyoh
obowis.z6k powiai-zania zadń _przewoddka fur}§tyczn€p lŃ pilota
a-pJrięńo.*'ia
juOYoiu osobom posiadającym upra*,nienia oIre§one ustavią

2)

ii p-ńioi.i*

.

iiu*.ó

i

*

ńpi*

Óa**t

Declzja aini§sza

j€§t

osfat€clĘ:

;;

Pr*"r" Utzdu

z

dwsĄi mainzwróoió się w tominie 14 dni od daty doręczalia deqrzji
Kuttury-FĘcmej i Tu.-y§fyti z vnioskiem o potros/ne roĘarfienie

Strorra niezadowolo na
spravJy.

''.',§

Ja*kĄbsW

Otr

.z\rmlia

Bffi

:

T"ry"Ę,"-" LUBATUR s-6i Rotlct Irrbom*i, Anna lrńoo*a

42-50C Będzńn ul: §ącagqr§ld€o

2fll13

Dowiadomo&:i:
Urząd Skaóowy w Będzinie ril- Sieokiels,icza 27
Burmistrz Masta Będijna

O@slotowawwysolŃi6Sd
zo§hta oplacona gotówĘ.

t)fiffitffiddąmftfufffuflfr

