MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

DST.S222.2969.03.2012

Wrocław,

dnia 20 marca 2012 r.

ZAŚWIADCZENIE
o wpisie do rejestru organizatorów i pośredników turystycznych
województwa dolnośląskiego
(zmiana)

Na podstawie art. 4 ust. 1 i art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o
turystycznych {t. j. Dz. U. z 2004 r. Nr ~23, poz. 2268 z późn . zm.) w związku z
art. 6S ust. S i · art. 66 ust. S ustawy z dnia 2-' lipta 2004 r. o swobodzie działalności
gospodarczej {t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 220, 'poz. 1447 z późn. zm .) zaświadcza się, że
prowadzony przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego rejestr organizatorów i
pośredników turystycznych województwa dolnośląskiego po zmianie zgłoszonej przez
Przedsiębiorcę wnioskiem, który wpłynął do tut. urzędu dnia 13.03.2012 r., zawiera pod
numerem:
usługach

331/8/2007 następujący wpis:
jego siedzibę i adres:
Stanisław Idzikawski Biuro Podróży IDENBUS; Pl. Staszica 26/10; 50-221 Wrocław
2. Numer identyfikacji podatkowej {NIP}:
1. Firma

przedsiębiorcy,

8981019195
3. Przedmiot działalności:
organizowanie imprez turystycznych
4.
Zasięg terytorialny wykonywanej działalności :
terytorium państw europejskich z wykorzystaniem innego środka transportu niż
transport lotniczy w ramach przewozu czarterowego;
terytorium krajów mających lądową granicę z Rzeczpospolitą Polską, a w
przypadku Federacji Rosyjskiej w obrębie obszaru obwodu kaliningradzkiego, a
także organizowanie krajowych imprez turystycznych i pośredniczenie na
zlecenie klientów w zawieraniu umów o świadczenie krajowych usług
turystycznych, w tym imprez zagranicznej turystyki przyjazdowej
S. Główne miejsce wykonywania działalności objętej wpisem do rejestru oraz
oddziałów:
zakład główny:

Stanisław Idzikawski Biuro Podróży IDENBUS; Pl. Staszica 26/10; 50-221 Wrocław
6. Imiona i nazwiska osób upoważnionych do kierowania działalnością przedsiębiorcy
oraz działalnością jego oddziałów:
zakład główny: Stanisław Idzikawski
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Niniejsze zaświadczenie uwzględnia zmiany w pozycji 1 i S dokonane na wniosek
Przedsiębiorcy, który wpłynął do tutejszego urzędu dnia 13.03.2012 r.
Data wpisu do rejestru organizatorów turystyki i
07.03.2007 r.

pośredników
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Otrzymują :

1. Strona;
2. Minister Sportu i Turystyki ;
3. ad acta .
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