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Nr sprawy. 177/Z/99
Nr wniosku: 2622

(4)

Zezwolenie na działalność gospodarczą w zakresie
organizowania imprez turystycznych

Nr 37/Z/1999

Na podstawie art. 4 ust. 1, art. 5, ust. 1 i art. 7 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 sierpnia
1997 r. o usługach turystycznych (Dz. U. Nr 133, poz. 884 z późniejszymi zmianami)
oraz art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania
administracyjnego (Dz.U. nr 9, poz. 26 z późniejszymi zmianami) po rozpatrzeniu
wniosku: Agencji Turystycznej Arkadia s.c., ul. Szczytnicka 43,50-382 Wrocław

udzielam przedsiębiorstwu: Agencja Turystyczna Arkadia s.c., ul. Szczytnicka
43,50-382 Wrocław, ( REGON 930091480, NIP 897-001-78-44 )

zezwolenia

na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie organizowania imprez
turystycznych turystycznych i pośredniczenia na zlecenie klientów w
zawieraniu umów o świadczenie usług turystycznych w kraju i krajach
europejskich.

1. Działalność prowadzona będzie:

a) w zakładzie głównym przedsiębiorstwa, tj.

Agencja Turystyczna Arkadia s.c., ul. Szczytnicka 43, 50-382 Wrocław

b) osobą odpowiedzialną za kierowanie działalnością zakładu głównego będzie:

Pan Marek Gabalewicz

2. Termin rozpoczęcia działalności objętej zezwoleniem

Z chwilą wydania zezwolenia

3. Przedsiębiorstwo prowadzone będzie pod nazwą:

Agencja Turystyczna Arkadia s.c., ul. Szczytnicka 43, 50-382 Wrocław

4. Zezwolenia udziela się na czas nieoznaczony.

5. Ustala się następujące warunki prowadzenia działalności:

1) Przedsiębiorca zobowiązany jest przedkładać organowi zezwalającemu
dokumenty potwierdzające zawarcie kolejnych umów gwarancji
bankowej/ubezpieczeniowej lub umów ubezpieczenia przed upływem terminu
obowiązywania umowy poprzedniej;
2) Przedsiębiorca jest obowiązany zgłaszać niezwłocznie organowi
zezwalającemu zmiany stanu faktycznego i prawnego objętego wnioskiem,
odnoszące się do przedsiębiorcy i działalności gospodarczej prowadzonej na
podstawie zezwolenia;



3) Przedsiębiorca ma obowiązek wykorzystywania w prowadzonej działalności
materiałów informacyjnych spełniających wymagania art. 12 ustawy, oraz
udzielania klientom informacji określonych wart. 13 ustawy;
4) umowy zawierane przez Przedsiębiorcę z klientami muszą spełniać
wymagania określone wart. 14 i następnych ustawy;
5) Przedsiębiorca ma obowiązek zawierania na rzecz uczestników
organizowanych przez siebie imprez turystycznych za granicą umów
ubezpieczenia kosztów leczenia i następstw nieszczęśliwych wypadków;
6) Przedsiębiorca ma obowiązek powierzania zadań przewodnika
turystycznego lub pilota wycieczek jedynie osobom posiadającym uprawnienia
określone ustawą.

UZASADNIENIE

W toku postępowania administracyjnego ustalono, że:

Agencja Turystyczna Arkadia S.C., ul. Szczytnicka 43, 50-382 Wrocław spełnia
warunki niezbędne do uzyskania wnioskowanych uprawnień zgodnie z art. 5,
art. 6 i art. 7 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o usługach turystycznych (Dz. U.
nr133, poz. 884 z dnia 29.1 0.1997r. z późniejszymi zmianami.)

W świetle powyższego należało orzec jak w sentencji.

Zezwolenie może być cofnięte, ograniczone w przypadku gdy przedsiębiorca
w trakcie prowadzenia działalności gospodarczej naruszy postanowienia
ustawy o usługach turystycznych z dnia 29 sierpnia 1999r. (Dz. U. nr133, poz.
884 z dnia 29.1 0.1997r. z późniejszymi zmianami).

Strona niezadowolona z decyzji może odwołać się w terminie 14 dni od daty
doręczenia decyzji, za pośrednictwem organu wydającego decyzję, do
Prezesa Urzędu Kultury Fizycznej i Turystyki.

Otrzymuja:

1. Strona: Agencja Turystyczna Arkadia s.c., ul. Szczytnicka 43,50-382 Wrocław
2. Urząd Skarbowy Wrocław - Krzyki, ul. Sztabowa 100, 53-310 Wrocław
3. Prezes Urzędu Kultury Fizycznej i Turystyki - Centralny Rejestr Zezwoleń w Warszawie.
4. Prezydent Miasta Wrocławia, Urząd Miejski, Sukiennice 10, 50-107 Wrocław

Opłata skarbowa w wysokości
600 zł zostala wniesiona

w znakach opIaty skarbowej
dołączonych do kopii decyzji.


