
Województwo
Śląskie

Zaświadczenie nr 0463

Katowice, 24 sĘcznia 201Br.
GP-RT.5222.506.99.2004

o wpisie do Rejestru Organizatorow Turystyki i Pośredników
Turystycznych Marszałka Województwa Śląskiego lzmiana l

2.
3.
4.

organ wydający Marszałek Wojewodztwa S ląskiego

Na podstawie ań. 65 ust, 5 ustawy z dnia2lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jednolity Dz. U.

z2017r.poz.2168zpóżn.zm.),art,4 ust. 1, ań.7 ust. 1 ustawy zdnia29 sierpnia 1997r. o usługach turystycznych

(tekst jednolity Dz. U, z2017 r. poz. 1553 z późn. zm,), dokonano na wniosek roższezenia zakresu terytorialnego

wskazanego w punkcie 4 wpisu do rejestru nr 0463 z 18.10.2004r

zaświadczasię, źe przedsiębiorca: Biuro Turystyczne LUBATUR Biuro Turystyczne SpÓłka Jawna

Robeń Lubomski Anna Lubomska z siedzibą w Będzinie ul. Podwale 2, prowadzący działalnoŚÓ

gospodarczą, został wpisany do Rejestru Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych

Marszałka Wojewodztwa Śląskiego pod numerem: 0463

Dane dotyczące Przedsiębiorcy i prowadzon ej przez niego działalności:
1. Przedsiębiorstwo prowadzone jest pod nazwą,.

Biuro Turystyczne LUBATUR Biuro Turystyczne Spółka Jawna Robeń LubomskiAnna Lubomska
Numer ldentyfikacji Podatkowej: 6251966631
Przedmiot działalności: organizator turystyki i pośrednik turystyczny
Zasięg terytorial ny wykonywanej działal ności :
a) terytorium państw europejskich z wykorzystaniem innego środka transpońu niż transport lotniczy

w ramach przewozu czańerowego,
b) terytorium krajów mających lądową granicę zRzecząpospolitą Polską, a w przypadku Federacji' 

RÓsyjskiej w obrębie obszaru obwodu kaliningradzkiego, a takze organizowanie imprez turystycznych
i pośredniczenie na zlecenie klientów w zawieraniu umów o świadczenie usług turystycznych na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w tym imprez zagranicznej turystyki przyjazdowej.

5. Siedziba i miejsce wykonywania działalności: 42-500 Będzin ul. Podwale 2
6, Osoby upoważnione do kierowania działalnością: Robert Lubomski

NiniejszeZaświadózenieuwględniaWnio§ekpuedsiębiorcyz22.01.2018r.izawierazmianę punktu4, którybżmiał: ,._

pĘyjażdowj. '.

Na pzedsiębiorcy spoczywa obowiązek:
- pzedkładinia Maiszałiowi Województwa Śląskiego oryginału lub potwierdzonego przez podmiot, który je podpisał,

odpisu umov{y gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, lub umowę ubezpieczenia na żecz klientów albo
oświadczenie, Źeimprezy turystyczne będą świadczone w}łącznie na terytorium RzecZ}pospolitej Polskiej, a wszelkie
wpłaty klientów tytułem wynagrodzenia za wykonane usługi będą przyjmowane wyłącznie na rachunek powierniczy,

nie później niż 14 dni pzez upływem terminu obowiązywania umowy poprzedniej, zgodnie z ań. 5 ust, 1 pkt 3 ustawy
o usługach turystycznych

- zgłasianiaw ciągu 14 dni 7miafijstb'ltifaktygznego i prawnego, zgodnie z ań. 66 ust. 5 ustawy o swobodzie
działalności gospodarczgj*" ,_ 

'"_' ,]',

Robert Lubomski Anna Lubomska

Rozszerzenie zakresu działalności W Rejestrze organizatófów Turystyki i PośrednikóW Turystycznych Marszałka WojewÓdztwa Śląskiego podtega

. opłacie skarbowej w wysokości 257 zł. ( Ustawa z 1 6 listopada 2006r. o opłacie skarbowej - tekst jednolity Dz, U, z 2016r, poz. 1827 z póŻn- zm. )

opłatęskarbowąuirrcŹonodnia22.01.Żol8r. nakontoUrzęduMiastaKatowic. Dowódwniesieniaopłatyskarbowej stanowi załącznikdoaktsprawy
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Otzvmuia:
Biuro Turystyczne
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