
Katowice, dnia Ą'+-Iutego 201Or.

Marszałek
Województwa
Śląskiego ZAŚWIADCZENIE

o wpisie do Rejestru organizatorów polowań Marszałka Województwa Śląskiego

Na podstawie art. 17 ustawy z dnia 13 października 1995r. - Prawo łowieckie (tekst jednolity
Dz. U. z 2005r. Nr 127 poz. 1066 z późno zm.), art. 65 ust. 5 ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie
działalności gospodarczej (tekst jednolity Dz. U. Nr 173, poz. 1807 z późno zm.) oraz art. 11 ustawy z dnia
29 lipca 2005r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w podziale zadań i kompetencji
administracji terenowej (tekst jednolity Dz. U. Nr 175, poz. 1462 z późno zm.).

zaświadcza się, że przedsiębiorca: "KOL/BRI" Touristik & Jagdreisen - Biuro
podróży i polowań Monika Rusin, prowadzący działalność gospodarczą, został
wpisany do Rejestru organizatorów polowań wykonywanych przez cudzoziemców
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą, prowadzonego przez Marszałka
Województwa Śląskiego.

Dane dotyczące Przedsiębiorcy i prowadzonej przez niego działalności:

1. Przedsiębiorstwo prowadzone jest pod nazwą: "KOLIBRI" Touristik & Jagdreisen - Biuro
Podróży i polowań Monika Rusin.

2. Numer Identyfikacji Podatkowej: 969-107-91-14.
3. Przedmiot działalności: usługi turystyczne obejmujące polowania wykonywane przez

cudzoziemców.
4. Zasięg terytorialny wykonywanej działalności:

- Rzeczpospolita Polska;
- kraje zagraniczne.

5. Miejsce wykonywania działalności:
- ul. Gliwicka 2, 44-144 Żernica.

6. Osoba upoważniona do kierowania działalnością:
- Monika Rusin.

I
-I Dane objęte niniejszym zaświadczeniem są zgodne ze złożonym oświadczeniem z dnia 4 lutego 201Or.

Pouczenie, na przedsiębiorcy spoczywa obowiązek:

- przedkładania Marszałkowi Województwa Śląskiego oryginału dokumentu potwierdzającego zawarcie kolejnej umowy
ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej albo blokadzie środków finansowych
przed upływem terminu obowiązywania umowy poprzedniej, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo łowieckie;

- zgłaszania w ciągu 14 dni zmian stanu faktycznego i prawnego, zgodnie z art. 66 ust. 5 ustawy z dnia 2 lipca 2004r.
o swobodzie działalności gospodarczej.
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