
 

 

OBWIESZCZENIE NR 4/2020 

RADY MIASTA WISŁA 

z dnia 1 stycznia 2020 r. 

 

Ogłoszenie jednolitego tekstu uchwały Nr XI/146/2011 Rady Miasta Wisła z dnia 27 października 

2011 r. w sprawie określenia wysokości dziennych stawek opłaty miejscowej, zarządzenia poboru 

opłaty miejscowej w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso 

 

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych 

innych aktów prawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1461 z późn. zm.) ogłasza się w załączniku  

do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst uchwały Nr XI/146/2011 Rady Miasta Wisła z dnia 

27 października 2011 r. w sprawie określenia wysokości dziennych stawek opłaty miejscowej, zarządzenia 

poboru opłaty miejscowej w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso 

w opłacie miejscowej (Dz. Urz. Woj. Sla. z 2011 r. Nr 277 poz. 4663), z uwzględnieniem: 

1) zmian objętych Obwieszczeniem Nr 6/2018 Rady Miasta Wisła z dnia 20 grudnia 2018 r. opublikowanym 

w dniu 10 stycznia 2019 r. (Dz. Urz. Woj. Sla z 2019 r. poz. 354); 

2) zmian wprowadzonych uchwałą Nr III/49/2019 Rady Miasta Wisła z dnia 31 stycznia 2019 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości dziennych stawek opłaty miejscowej, zarządzenia 

poboru opłaty miejscowej w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za 

inkaso w opłacie miejscowej (Dz. Urz. Woj. Sla. z 2019 r. poz. 1159), która weszła w życie z dniem 

22 lutego 2019 r.; 

3) zmian wprowadzonych uchwałą Nr IV/66/2019 Rady Miasta Wisła z dnia 28 lutego 2019 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości dziennych stawek opłaty miejscowej, zarządzenia 

poboru opłaty miejscowej w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za 

inkaso w opłacie miejscowej (Dz. Urz. Woj. Sla. z 2019 r. poz. 2105), która weszła w życie z dniem 

28 marca 2019 r.; 

4) zmian wprowadzonych uchwałą Nr V/80/2019 Rady Miasta Wisła z dnia 28 marca 2019 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości dziennych stawek opłaty miejscowej, zarządzenia 

poboru opłaty miejscowej w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za 

inkaso w opłacie miejscowej (Dz. Urz. Woj. Sla. z 2019 r. poz. 2892), która weszła w życie z dniem 

20 kwietnia 2019 r.; 

5) zmian wprowadzonych uchwałą Nr VI/90/2019 Rady Miasta Wisła z dnia 25 kwietnia 2019 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości dziennych stawek opłaty miejscowej, zarządzenia 

poboru opłaty miejscowej w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za 

inkaso w opłacie miejscowej (Dz. Urz. Woj. Sla. z 2019 r. poz. 3585), która weszła w życie z dniem 

23 maja 2019 r.; 

6) zmian wprowadzonych uchwałą Nr VII/98/2019 Rady Miasta Wisła z dnia 28 maja 2019 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości dziennych stawek opłaty miejscowej, zarządzenia 

poboru opłaty miejscowej w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za 
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inkaso w opłacie miejscowej (Dz. Urz. Woj. Sla. z 2019 r. poz. 4112), która weszła w życie z dniem 

18 czerwca 2019 r.; 

7) zmian wprowadzonych uchwałą Nr VIII/118/2019 Rady Miasta Wisła z dnia 21 czerwca 2019 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości dziennych stawek opłaty miejscowej, zarządzenia 

poboru opłaty miejscowej w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za 

inkaso w opłacie miejscowej (Dz. Urz. Woj. Sla. z 2019 r. poz. 4842), która weszła w życie z dniem 

17 lipca 2019 r.; 

8) zmian wprowadzonych uchwałą Nr IX/131/2019 Rady Miasta Wisła z dnia 8 sierpnia 2019 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości dziennych stawek opłaty miejscowej, zarządzenia 

poboru opłaty miejscowej w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za 

inkaso w opłacie miejscowej (Dz. Urz. Woj. Sla. z 2019 r. poz. 5554), która weszła w życie z dniem 

27 sierpnia 2019 r.; 

9) zmian wprowadzonych uchwałą Nr X/138/2019 Rady Miasta Wisła z dnia 12 września 2019 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości dziennych stawek opłaty miejscowej, zarządzenia 

poboru opłaty miejscowej w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za 

inkaso w opłacie miejscowej (Dz. Urz. Woj. Sla. z 2019 r. poz. 6308), która weszła w życie z dniem 

2 października 2019 r.; 

10) zmian wprowadzonych uchwałą Nr XI/161/2019 Rady Miasta Wisła z dnia 30 października 2019 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości dziennych stawek opłaty miejscowej, zarządzenia 

poboru opłaty miejscowej w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za 

inkaso w opłacie miejscowej (Dz. Urz. Woj. Sla. z 2019 r. poz. 7508), która weszła w życie z dniem 

23 listopada 2019 r.; 

11) zmian wprowadzonych uchwałą Nr XII/177/2019 Rady Miasta Wisła z dnia 28 listopada 2019 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości dziennych stawek opłaty miejscowej, zarządzenia 

poboru opłaty miejscowej w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za 

inkaso w opłacie miejscowej (Dz. Urz. Woj. Sla. z 2019 r. poz. 8361), która wejdzie w życie z dniem 

20 grudnia 2019 r.; 

2. Obwieszczenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 

  

 
Przewodniczący Rady Miasta Wisła 

 

 

Janusz Podżorski 
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Załącznik do obwieszczenia Nr 4/2020 

Rady Miasta Wisła 

z dnia 1 stycznia 2020 r. 

 

Uchwała Nr XI/146/2011 

Rady Miasta Wisła 
 

z dnia 27 października 2011 r. 

 

w sprawie określenia wysokości dziennych stawek opłaty miejscowej, zarządzenia poboru opłaty 

miejscowej w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w opłacie 

miejscowej 

(tekst jednolity wg stanu na dzień 01.01.2020 r.) 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  

(tekst jednolity: Dz. U. 2019 r. poz. 506), art. 17 i 19 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach 

lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. 2019 poz. 1170 z późn. zm.) oraz art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 

1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. 2019 r. poz. 900 z późn. zm.) w związku z § 2 Uchwały 

Nr  XI/131/2015 Rady Miasta Wisła z dnia 29 października 2015 r. w sprawie wprowadzenia opłat lokalnych 

w Gminie Wisła (Dz. Urz. Woj. Sla. z 2016 r. poz. 83), po konsultacjach społecznych z mieszkańcami 

przeprowadzonych w trybie § 3 ust. 1 pkt 5 Uchwały Nr XXI/325/2012 Rady Miasta Wisła z dnia 

25 października 2012 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami 

(tekst jednolity: Dz. Urz. Woj. Sla. z 2019 r. poz. 356), mając na uwadze art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 

2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity Dz. U. 2019 r. 

poz. 1461) 

Rada Miasta Wisła 

uchwala, co następuje: 

§ 1. Określa się dzienne stawki opłaty miejscowej w sposób następujący: 

1. Od osób fizycznych przebywających dłużej niż dobę w celach turystycznych, wypoczynkowych lub 

szkoleniowych za każdą rozpoczętą dobę pobytu 2,00 zł 

2. Od dzieci i uczącej się młodzieży oraz rencistów i emerytów przebywających dłużej niż dobę w celach 

turystycznych, wypoczynkowych lub szkoleniowych za każdą rozpoczętą dobę pobytu w miesiącach: 

1) marcu, kwietniu, październiku i listopadzie 1,00 zł 

2) styczniu, lutym, maju, czerwcu, lipcu, sierpniu, wrześniu i grudniu 1,00 zł 

3. Obniża się o 50% dzienne stawki opłaty miejscowej podczas imprezy "Wisła za połowę". 

§ 1a. Określenie niższej stawki opłaty miejscowej, o którym mowa w §1 ust. 3, oraz różnicowanie stawek, 

o którym mowa w § 1 ust. 2, nie stanowi pomocy de minimis ze względu na niespełnianie przesłanek, o których 

mowa w art. 107 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności przez brak zakłócenia 

konkurencyjności oraz brak wpływu na wymianę handlową między państwami członkowskimi. 

§ 2. 1. Zarządza się pobór opłaty miejscowej w drodze inkasa przez inkasentów. 

2. Określa się inkasentów opłaty miejscowej od osób fizycznych przebywających dłużej niż dobę w celach 

wypoczynkowych, szkoleniowych lub turystycznych na terenie Miasta Wisła, wskazanych w załączniku do 

uchwały. 

3. Określa się dla inkasentów, o których mowa w ust. 2, wynagrodzenie prowizyjne: 
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1) w wysokości 10% zainkasowanej kwoty - dla inkasentów pobierających opłatę miejscową w obiektach, dla 

których łączna ilość miejsc noclegowych nie przekracza 20, przy czym ilość miejsc noclegowych wynika 

z ewidencji prowadzonych na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (tekst 

jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1553 z późn. zm.), 

2) w wysokości 5% zainkasowanej kwoty - dla inkasentów pobierających opłatę miejscową w obiektach, dla 

których łączna ilość miejsc noclegowych przekracza 20, przy czym ilość miejsc noclegowych wynika 

z ewidencji prowadzonych na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (tekst 

jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1553 z późn. zm.), 

3) w wysokości 5% zainkasowanej kwoty - dla inkasentów pobierających opłatę miejscową w obiektach 

innych niż wskazane w pkt 1 i 2. 

4. <uchylony> 

5. <uchylony> 

6. Inkasentem opłaty miejscowej jest również pracownik referatu finansowego Urzędu Miejskiego pełniący 

obowiązki kasjera. Osoby, które uiszczają opłatę miejscową w kasie Urzędu Miejskiego w Wiśle, obowiązane 

są uiścić tę opłatę najpóźniej w ostatnim dniu pobytu. 

7. <uchylony> 

§ 2a. 1. Terminem płatności dla osoby zobowiązanej do zapłaty opłaty miejscowej jest ostatni dzień jej 

pobytu. 

2. Terminem płatności dla inkasentów, o których mowa w § 2 ust. 3 pkt 1, jest dziesiąty dzień kwartału 

kalendarzowego dla opłaty miejscowej zainkasowanej w kwartale poprzednim. 

3. Terminem płatności dla inkasentów, o których mowa w § 2 ust. 3 pkt 2 i 3, jest dziesiąty dzień miesiąca 

kalendarzowego dla opłaty miejscowej zainkasowanej w miesiącu poprzednim. 

§ 2b. <uchylony> 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Wisła. 

§ 4. Traci moc uchwała Nr LI/638/2010 Rady Miasta Wisła z dnia 28 października 2010 r. w sprawie 

określenia wysokości dziennych stawek opłaty miejscowej na rok 2011 oraz zarządzenia poboru opłaty 

miejscowej w drodze inkasa oraz uchwała Nr LI/640/2010 Rady Miasta z dnia 28 października 2010 r. 

w sprawie określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w opłacie miejscowej na rok 2011 r. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Śląskiego, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 r. i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń 

w Urzędzie Miejskim oraz na tablicach ogłoszeń w Zarządach Osiedli. 

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 4 – Poz. 894



Załącznik do uchwały Nr XI/146/2011 

Rady Miasta Wisła 

z dnia 27 października 2011 r. 

 

1) "Almira 2005" Sp. z o.o. (NIP 1231037110, legitymująca się wpisem do Rejestru Przedsiębiorców 

w ramach Krajowego Rejestru Sądowego pod pozycją KRS 0000223809) - dla obiektu VILLA ALMIRA 

(Wisła ul. Górnośląska 1a, wpis do prowadzonej przez Burmistrza Miasta Wisła ewidencji obiektów innych 

niż hotelarskie, ale w których są świadczone usługi hotelarskie, pod pozycją 173); 

2) "Apartview" Sp. z o.o. (NIP 9512373499 legitymująca się wpisem do Rejestru Przedsiębiorców w ramach 

Krajowego Rejestru Sądowego pod pozycją KRS 0000484258) - dla apartamentów (Wisła ul. Bukowa 17a, 

brak wpisu do prowadzonej przez Burmistrza Miasta Wisła ewidencji obiektów innych niż hotelarskie, ale 

w których są świadczone usługi hotelarskie); 

3) "BODEKO HOTELE" Sp. z o.o. (NIP 6492196241, legitymująca się wpisem do Rejestru Przedsiębiorców 

w ramach Krajowego Rejestru Sądowego pod pozycją KRS 0000270474) - dla obiektu Hotel STOK **** 

(Wisła ul. Jawornik 52a, wpis do prowadzonej przez Marszałka Województwa Śląskiego ewidencji 

obiektów hotelarskich); 

4) "GAWRA" Sp. z o.o. (NIP 5482326546, legitymująca się wpisem do Rejestru Przedsiębiorców w ramach 

Krajowego Rejestru Sądowego pod pozycją KRS 0000029725) - dla obiektu Hotel GAWRA *** (Wisła  

ul. Górnośląska 44, wpis do prowadzonej przez Marszałka Województwa Śląskiego ewidencji obiektów 

hotelarskich); 

5) "GEOVITA" Sp. z o.o. (NIP 5262734680, legitymująca się wpisem do Rejestru Przedsiębiorców w ramach 

Krajowego Rejestru Sądowego pod pozycją KRS 0000425914) - dla obiektu GEOVITA (Wisła os. Bajcary 

14, wpis do prowadzonej przez Burmistrza Miasta Wisła ewidencji obiektów innych niż hotelarskie,  

ale w których są świadczone usługi hotelarskie, pod pozycją 170); 

6) "JBG - 2" Sp. z o.o. (NIP 6342383421, legitymująca się wpisem do Rejestru Przedsiębiorców w ramach 

Krajowego Rejestru Sądowego pod pozycją KRS 0000066339) - dla obiektu Hotel PODIUM*** (Wisła  

os. Bajcary 13, wpis do prowadzonej przez Marszałka Województwa Śląskiego ewidencji obiektów 

hotelarskich); 

7) "POD JEDLAMI" Sp. z o.o. (NIP 6342645588, legitymująca się wpisem do Rejestru Przedsiębiorców 

w ramach Krajowego Rejestru Sądowego pod pozycją KRS 0000267084) - dla obiektu Hotel POD 

JEDLAMI *** (Wisła ul. Beskidzka 17, wpis do prowadzonej przez Marszałka Województwa Śląskiego 

ewidencji obiektów hotelarskich); 

8) "RENARD" Sp. z o. o. (NIP 8550003769, legitymująca się wpisem do Rejestru Przedsiębiorców w ramach 

Krajowego Rejestru Sądowego pod pozycją KRS 0000075271)  - dla obiektu HOTEL VESTINA *** 

(Wisła ul. Malinka 35, wpis do prowadzonej przez Marszałka Województwa Śląskiego ewidencji obiektów 

hotelarskich); 

9) "TECHNISERV IT" Sp. z o.o. (NIP 5482449303, legitymująca się wpisem do Rejestru Przedsiębiorców 

w ramach Krajowego Rejestru Sądowego pod pozycją KRS 0000242126) - dla obiektu CHATKA Zielarki 

(Wisła ul. Ustrońska 19, wpis do prowadzonej przez Burmistrza Miasta Wisła ewidencji obiektów innych 

niż hotelarskie, ale w których są świadczone usługi hotelarskie, pod pozycją 392); 

10) "TRANSBED" Sp. z o.o. (NIP 6452221808, legitymująca się wpisem do Rejestru Przedsiębiorców 

w ramach Krajowego Rejestru Sądowego pod pozycją KRS 0000155172) - dla obiektu WIŚLANY RAJ 

(Wisła ul. Rastoki 11 A, wpis do prowadzonej przez Burmistrza Miasta Wisła ewidencji obiektów innych 

niż hotelarskie, ale w których są świadczone usługi hotelarskie, pod pozycją 196); 

11) "WAGART WARSZAWA" Sp. z o.o. Oddział nr 2 w Wiśle - Stacja Narciarska Soszów  

(NIP 5211018873, legitymująca się wpisem do Rejestru Przedsiębiorców w ramach Krajowego Rejestru 

Sądowego pod pozycją KRS 0000119927) - dla obiektu SOSZÓW Stacja Narciarska (Wisła ul. Cieślarów 

30, wpis do prowadzonej przez Burmistrza Miasta Wisła ewidencji obiektów innych niż hotelarskie,  

ale w których są świadczone usługi hotelarskie, pod pozycją 221); 
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12) Aqua Tour  Sp. z o.o. (NIP 6762331626, legitymująca się wpisem do Rejestru Przedsiębiorców w ramach 

Krajowego Rejestru Sądowego pod pozycją KRS 0000264743) - dla obiektu Willa UROCZA (Wisła  

ul. 11 Listopada 32, wpis do prowadzonej przez Burmistrza Miasta Wisła ewidencji obiektów innych niż 

hotelarskie, ale w których są świadczone usługi hotelarskie, pod pozycją 224); 

12a) AK-POL Sp. z o.o. (NIP 9442255463, legitymująca się wpisem do Rejestru Przedsiębiorców w ramach 

Krajowego Rejestru Sądowego pod pozycją KRS 0000682193) - dla obiektu "Willa Pod Lasem" (Wisła  

ul. Wyzwolenia 43F, wpis do prowadzonej przez Burmistrza Miasta Wisła ewidencji obiektów innych niż 

hotelarskie, ale w których są świadczone usługi hotelarskie, pod pozycją 380); 

13) BBJ "SPORT" Sp. z o.o. (NIP 6330011955, legitymująca się wpisem do Rejestru Przedsiębiorców 

w ramach Krajowego Rejestru Sądowego pod pozycją KRS 000016080) - dla obiektu SKALNICA (Wisła 

ul. Górnośląska 42 , wpis do prowadzonej przez Burmistrza Miasta Wisła ewidencji obiektów innych niż 

hotelarskie, ale w których są świadczone usługi hotelarskie, pod pozycją 211); 

14) BESKIDY Sp. z o.o. (NIP 5472059782, legitymująca się wpisem do Rejestru Przedsiębiorców w ramach 

Krajowego Rejestru Sądowego pod pozycją KRS 0000268322) - dla obiektu ZIELONY STOK (Wisła  

ul. Górnośląska 3, wpis do prowadzonej przez Burmistrza Miasta Wisła ewidencji obiektów innych niż 

hotelarskie, ale w których są świadczone usługi hotelarskie, pod pozycją 239); 

15) Centrum Kultury Smaku "SEKWENS" Sp. z o.o. (NIP 6391703624, legitymująca się wpisem do Rejestru 

Przedsiębiorców w ramach Krajowego Rejestru Sądowego pod pozycją KRS 0000126045) - dla obiektu 

Apartamenty KAMRATOWO (Wisła ul. Jasna 2c,d, wpis do prowadzonej przez Burmistrza Miasta Wisła 

ewidencji obiektów innych niż hotelarskie, ale w których są świadczone usługi hotelarskie, pod pozycją 

230); 

16) Centrum Obsługi Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (właściciel nieruchomości 

zabudowanej obiektem) - dla obiektu Rezydencja Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej "ZAMEK"(Wisła 

ul. Zameczek 1, wpis do prowadzonej przez Burmistrza Miasta Wisła ewidencji obiektów innych niż 

hotelarskie, ale w których są świadczone usługi hotelarskie, pod pozycją 341); 

17) Centrum Rekreacji i Rehabilitacji Jubilat Sp. z o.o. (NIP 5482239132, legitymująca się wpisem do 

Rejestru Przedsiębiorców w ramach Krajowego Rejestru Sądowego pod pozycją KRS 0000120272) - dla 

obiektu Centrum Rekreacji i Rehabilitacji Jubilat (Wisła ul. Bukowa 9, brak wpisu do prowadzonej przez 

Burmistrza Miasta Wisła ewidencji obiektów innych niż hotelarskie, ale w których są świadczone usługi 

hotelarskie); 

18) 1)Chrześcijańska Służba Charytatywna (NIP 5251929411, legitymująca się wpisem do Rejestru 

Przedsiębiorców w ramach Krajowego Rejestru Sądowego pod pozycją KRS 0000220518) - dla obiektu 

Ośrodek Wypoczynkowy Orion (Wisła ul. Spacerowa 7, wpis do prowadzonej przez Burmistrza Miasta 

Wisła ewidencji obiektów innych niż hotelarskie, ale w których są świadczone usługi hotelarskie,  

pod pozycją 306); 

19) Compas Travel Sp. z o.o. (NIP 7010423119, legitymująca się wpisem do Rejestru Przedsiębiorców 

w ramach Krajowego Rejestru Sądowego pod pozycją KRS 0000509166) - dla obiektu CISÓWKA (Wisła 

ul. Górnośląska 7, wpis do prowadzonej przez Burmistrza Miasta Wisła ewidencji obiektów innych niż 

hotelarskie, ale w których są świadczone usługi hotelarskie, pod pozycją 172); 

20) DALLIDA  Sp. z o.o. (NIP 6381823290, legitymująca się wpisem do Rejestru Przedsiębiorców w ramach 

Krajowego Rejestru Sądowego pod pozycją KRS 0000675904) - dla obiektu Leśny Dwór (Wisła  

ul. Turystyczna 4a, wpis do prowadzonej przez Burmistrza Miasta Wisła ewidencji obiektów innych niż 

hotelarskie, ale w których są świadczone usługi hotelarskie, pod pozycją 385); 

21) DK Logistic Sp. z o.o. (NIP 4980252473, legitymująca się wpisem do Rejestru Przedsiębiorców w ramach 

Krajowego Rejestru Sądowego pod pozycją KRS 0000365845) - dla obiektu LUSIA Dom Wypoczynkowy 

(Wisła ul. Jawornik 76, wpis do prowadzonej przez Burmistrza Miasta Wisła ewidencji obiektów innych 

niż hotelarskie, ale w których są świadczone usługi hotelarskie, pod pozycją 290); 

22) DK Logistic Sp. z o.o. (NIP 4980252473, legitymująca się wpisem do Rejestru Przedsiębiorców w ramach 

Krajowego Rejestru Sądowego pod pozycją KRS 0000365845) - dla obiektu Willa LUSIA (Wisła ul. Nowa 

58, wpis do prowadzonej przez Burmistrza Miasta Wisła ewidencji obiektów innych niż hotelarskie,  

ale w których są świadczone usługi hotelarskie, pod pozycją 382); 

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 6 – Poz. 894



23) Fabryka Wentylatorów "FAWENT" Spółka Akcyjna (NIP 2220022192, legitymująca się wpisem do 

Rejestru Przedsiębiorców w ramach Krajowego Rejestru Sądowego pod pozycją KRS 0000127601) - dla 

obiektu Ośrodek Wczasowo-Wypoczynkowy (Wisła ul. Turystyczna 8, brak wpisu do prowadzonej przez 

Burmistrza Miasta Wisła ewidencji obiektów innych niż hotelarskie, ale w których są świadczone usługi 

hotelarskie); 

24) Firma Produkcyjno Usługowa Elektro Proces Sp. z o.o. (NIP 6751228557, legitymująca się wpisem  

do Rejestru Przedsiębiorców w ramach Krajowego Rejestru Sądowego pod pozycją KRS 0000115638) - dla 

obiektu Apartament "4 Pory Roku" (Wisła ul. Górnośląska 11a m.2, wpis do prowadzonej przez Burmistrza 

Miasta Wisła ewidencji obiektów innych niż hotelarskie, ale w których są świadczone usługi hotelarskie, 

pod pozycją 438); 

25) Fundacja ING Dzieciom (NIP 5471623565, legitymująca się wpisem do Rejestru Przedsiębiorców 

w ramach Krajowego Rejestru Sądowego pod pozycją KRS 0000103267) - dla obiektu REGLE (Wisła  

ul. 11 Listopada 12, brak wpisu do prowadzonej przez Burmistrza Miasta Wisła ewidencji obiektów innych 

niż hotelarskie, ale w których są świadczone usługi hotelarskie); 

26) Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska (NIP 5480077406, legitymująca się wpisem do Rejestru 

Przedsiębiorców w ramach Krajowego Rejestru Sądowego pod pozycją KRS 0000074252) - dla obiektu 

Apartament PRZY ŚWIERKU (Wisła ul. Kolejowa 3, brak wpisu do prowadzonej przez Burmistrza Miasta 

Wisła ewidencji obiektów innych niż hotelarskie, ale w których są świadczone usługi hotelarskie); 

26a) 2) <uchylony>; 

26b) 3) 4) <uchylony>; 

27) 5)Happy Wisła House Sp. z o.o. (NIP 9372666214 legitymująca się wpisem do Rejestru Przedsiębiorców 

w ramach Krajowego Rejestru Sądowego pod pozycją KRS 0000457887) - dla Willi APSINTHION (Wisła 

os. Skolnity 37c, wpis do prowadzonej przez Burmistrza Miasta Wisła ewidencji obiektów innych niż 

hotelarskie, ale w których są świadczone usługi hotelarskie, pod pozycją 488); 

28) 6)Happy Wisła House Sp. z o.o. (NIP 9372666214 legitymująca się wpisem do Rejestru Przedsiębiorców 

w ramach Krajowego Rejestru Sądowego pod pozycją KRS 0000457887) - dla Willi MIODULA (Wisła  

os. Skolnity 37b, wpis do prowadzonej przez Burmistrza Miasta Wisła ewidencji obiektów innych niż 

hotelarskie, ale w których są świadczone usługi hotelarskie, pod pozycją 487); 

28a) Hjælpe - Og Understøttelsesfond For Tidligere Og Nuværende Medarbejdere Ved Dansk Supermarked 

(NIP 2050005265) - dla Apartamentu (Wisła ul. Bukowa 17A, brak wpisu do prowadzonej przez 

Burmistrza Miasta Wisła ewidencji obiektów innych niż hotelarskie, ale w których są świadczone usługi 

hotelarskie); 

29) Hotele PREMIUM Sp. z o.o. (NIP 5482680041, legitymująca się wpisem do Rejestru Przedsiębiorców 

w ramach Krajowego Rejestru Sądowego pod pozycją KRS 0000662753) - dla obiektu Hotel Wisła 

Premium *** (Wisła ul. Kopydło 20, wpis do prowadzonej przez Marszałka Województwa Śląskiego 

ewidencji obiektów hotelarskich); 

30) Jan Jaszczak Grażyna Giza Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe JAGROPOL sp. j. (NIP 6470515414, 

legitymująca się wpisem do Rejestru Przedsiębiorców w ramach Krajowego Rejestru Sądowego pod 

pozycją KRS  0000086470 - dla obiektu Apartamenty Gościejów (Wisła ul. Gościejów 7, wpis do 

prowadzonej przez Burmistrza Miasta Wisła ewidencji obiektów innych niż hotelarskie, ale w których są 

świadczone usługi hotelarskie, pod pozycją 431); 

30a) 7) JMJ Development Sp. z o.o. (NIP 6511719474, legitymująca się wpisem do Rejestru Przedsiębiorców 

w ramach Krajowego Rejestru Sądowego pod pozycją KRS 0000603418) - dla obiektu Villa Platinum 

(Wisła ul. Kasztanowa 10, wpis do prowadzonej przez Burmistrza Miasta Wisła ewidencji obiektów innych 

niż hotelarskie, ale w których są świadczone usługi hotelarskie, pod pozycją 479) 

31) Liburnia Hotel i Spa Sp. z o.o. (NIP 5482663427, legitymująca się wpisem do Rejestru Przedsiębiorców 

w ramach Krajowego Rejestru Sądowego pod pozycją KRS 0000467097) - dla obiektu DW BESKIDY 

(Wisła ul. Wypoczynkowa 10, wpis do prowadzonej przez Burmistrza Miasta Wisła ewidencji obiektów 

innych niż hotelarskie, ale w których są świadczone usługi hotelarskie, pod pozycją 145); 
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32) MAGDOM Sp. z o.o. (NIP 5252295144, legitymująca się wpisem do Rejestru Przedsiębiorców w ramach 

Krajowego Rejestru Sądowego pod pozycją KRS 0000204849) - dla obiektu IZABELLA (Wisła  

ul. Gimnazjalna 10, wpis do prowadzonej przez Burmistrza Miasta Wisła ewidencji obiektów innych niż 

hotelarskie, ale w których są świadczone usługi hotelarskie, pod pozycją 219); 

33) MALAYA Sp. z o.o. (NIP 6392012477, legitymująca się wpisem do Rejestru Przedsiębiorców w ramach 

Krajowego Rejestru Sądowego pod pozycją KRS 0000672298) - dla obiektu Villa RUBINSTEIN (Wisła  

ul. Al. Ks. bp. J. Burche 46, wpis do prowadzonej przez Burmistrza Miasta Wisła ewidencji obiektów 

innych niż hotelarskie, ale w których są świadczone usługi hotelarskie, pod pozycją 204); 

33a) 8) Mazowiecka Instytucja Gospodarki Budżetowej Mazovia (NIP 5222967596, legitymująca się wpisem 

do Rejestru Przedsiębiorców w ramach Krajowego Rejestru Sądowego pod pozycją KRS 0000373652)  

- dla Willi Zimowit (Wisła ul. Wodna 3, wpis do prowadzonej przez Burmistrza Miasta Wisła ewidencji 

obiektów innych niż hotelarskie, ale w których są świadczone usługi hotelarskie, pod pozycją 324); 

34) Nadwiślańska Agencja Turystyczna Sp. z o.o. (NIP 6462010334, legitymująca się wpisem do Rejestru 

Przedsiębiorców w ramach Krajowego Rejestru Sądowego pod pozycją KRS 0000074847) - dla obiektu 

PENSJONAT OGRODZISKO *** (Wisła ul. Malinka 8, wpis do prowadzonej przez Marszałka 

Województwa Śląskiego ewidencji obiektów hotelarskich); 

35) NAT Apartamenty Sp. z o.o. (NIP 6472148090, legitymująca się wpisem do Rejestru Przedsiębiorców 

w ramach Krajowego Rejestru Sądowego pod pozycją KRS 0000022795) - dla obiektów: Apartament 

Familijny i Apartament Prestiżowy (Wisła ul. Sarnia 17, wpis do prowadzonej przez Burmistrza Miasta 

Wisła ewidencji obiektów innych niż hotelarskie, ale w których są świadczone usługi hotelarskie,  

pod pozycją 421); 

36) NAT Apartamenty Sp. z o.o. (NIP 6472148090, legitymująca się wpisem do Rejestru Przedsiębiorców 

w ramach Krajowego Rejestru Sądowego pod pozycją KRS 0000022795) - dla obiektu Apartament Nad 

Wisłą Centrum (Wisła ul. B. Prusa 25, wpis do prowadzonej przez Burmistrza Miasta Wisła ewidencji 

obiektów innych niż hotelarskie, ale w których są świadczone usługi hotelarskie, pod pozycją 422); 

36a) NAT Apartamenty Sp. z o.o. (NIP 6472148090, legitymująca się wpisem do Rejestru Przedsiębiorców 

w ramach Krajowego Rejestru Sądowego pod pozycją KRS 0000022795) - dla obiektu Apartament 

Luksusowy Centrum (Wisła Os. XXV-Lecia 1, brak wpisu do prowadzonej przez Burmistrza Miasta Wisła 

ewidencji obiektów innych niż hotelarskie, ale w których są świadczone usługi hotelarskie); 

36b) NAT Apartamenty Sp. z o.o. (NIP 6472148090, legitymująca się wpisem do Rejestru Przedsiębiorców 

w ramach Krajowego Rejestru Sądowego pod pozycją KRS 0000022795) - dla obiektu Apartament Pod 

Gołębiewskim (Wisła ul. Bukowa 6a, brak wpisu do prowadzonej przez Burmistrza Miasta Wisła ewidencji 

obiektów innych niż hotelarskie, ale w których są świadczone usługi hotelarskie); 

36c) 9) NAT Apartamenty Sp. z o.o. (NIP 6472148090, legitymująca się wpisem do Rejestru Przedsiębiorców 

w ramach Krajowego Rejestru Sądowego pod pozycją KRS 0000022795) - dla obiektu Apartament (Wisła 

Os. XXV-Lecia 3, brak wpisu do prowadzonej przez Burmistrza Miasta Wisła ewidencji obiektów innych 

niż hotelarskie, ale w których są świadczone usługi hotelarskie); 

36d) 10) NAT Apartamenty Sp. z o.o. (NIP 6472148090, legitymująca się wpisem do Rejestru Przedsiębiorców 

w ramach Krajowego Rejestru Sądowego pod pozycją KRS 0000022795) - dla obiektu Apartament (Wisła 

ul. Spokojna 24c, brak wpisu do prowadzonej przez Burmistrza Miasta Wisła ewidencji obiektów innych 

niż hotelarskie, ale w których są świadczone usługi hotelarskie); 

37) NICAD sp. z o.o. (NIP 7792207392, legitymująca się wpisem do Rejestru Przedsiębiorców w ramach 

Krajowego Rejestru Sądowego pod pozycją KRS 000173307) - dla obiektu Willa AMALIA (Wisła  

ul. Dziechcinka 52, wpis do prowadzonej przez Burmistrza Miasta Wisła ewidencji obiektów innych niż 

hotelarskie, ale w których są świadczone usługi hotelarskie, pod pozycją 118); 

38) NICAD sp. z o.o. (NIP 7792207392, legitymująca się wpisem do Rejestru Przedsiębiorców w ramach 

Krajowego Rejestru Sądowego pod pozycją KRS 000173307) - dla obiektu Willa ŚLĄZACZKA (Wisła  

ul. Dziechcinka 50, wpis do prowadzonej przez Burmistrza Miasta Wisła ewidencji obiektów innych niż 

hotelarskie, ale w których są świadczone usługi hotelarskie, pod pozycją 4); 

39) NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ "LEWIN" sp. z o.o. (NIP 6381809597) - dla 

obiektu NA WODNEJ - Pokoje Gościnne (Wisła ul. Wodna 7, wpis do prowadzonej przez Burmistrza 
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Miasta Wisła ewidencji obiektów innych niż hotelarskie, ale w których są świadczone usługi hotelarskie, 

pod pozycją 283); 

40) Ośrodek Przygotowań Paraolimpijskich Sp. z o.o. (KRS 0000568997, legitymująca się wpisem do 

Rejestru Przedsiębiorców w ramach Krajowego Rejestru Sądowego pod pozycją NIP 5482670189) - dla 

obiektu Ośrodek "START" * (Wisła ul. Olimpijska 1, wpis do prowadzonej przez Marszałka Województwa 

Śląskiego ewidencji obiektów hotelarskich); 

41) Państwowe Gospodarstwo Wodne, Wody Polskie, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach 

(właściciel nieruchomości zabudowanej obiektem) - dla obiektu Zbiornik Wodny (Wisła os. Noclegi, brak 

wpisu do prowadzonej przez Burmistrza Miasta Wisła ewidencji obiektów innych niż hotelarskie,  

ale w których są świadczone usługi hotelarskie); 

42) Parafia Ewangelicko-Augsburska w Wiśle Jaworniku (właściciel nieruchomości zabudowanej obiektem) - 

dla obiektu Dom Gościnny Parafii Ewangelicko-Augsburskiej (Wisła ul. Jodłowa 8a, wpis do prowadzonej 

przez Burmistrza Miasta Wisła ewidencji obiektów innych niż hotelarskie, ale w których są świadczone 

usługi hotelarskie, pod pozycją 248); 

43) Parafia Rzymsko Katolicka pw. Podwyższenia Krzyża Świętego i MB Częstochowskiej  

(NIP 6381476144 - dla obiektu IDYLLA Dom Rekolekcyjny (Wisła ul. Wyzwolenia 6, wpis do 

prowadzonej przez Burmistrza Miasta Wisła ewidencji obiektów innych niż hotelarskie, ale w których są 

świadczone usługi hotelarskie, pod pozycją 255); 

44) PHZ "JUR-GAST" Sp. z o.o. (NIP 5480077317, legitymująca się wpisem do Rejestru Przedsiębiorców 

w ramach Krajowego Rejestru Sądowego pod pozycją KRS 0000183122) - dla obiektu Dworek NAD 

WISŁĄ (Wisła ul. Wyzwolenia 65, wpis do prowadzonej przez Burmistrza Miasta Wisła ewidencji 

obiektów innych niż hotelarskie, ale w których są świadczone usługi hotelarskie, pod pozycją 399); 

45) PHZ "JUR-GAST" Sp. z o.o. (NIP 5480077317, legitymująca się wpisem do Rejestru Przedsiębiorców 

w ramach Krajowego Rejestru Sądowego pod pozycją KRS 0000183122) - dla obiektu DWÓR JUR GAST 

(Wisła ul. Stalmacha 1, wpis do prowadzonej przez Burmistrza Miasta Wisła ewidencji obiektów innych 

niż hotelarskie, ale w których są świadczone usługi hotelarskie, pod pozycją 366); 

46) PHZ "JUR-GAST" Sp. z o.o. (NIP 5480077317, legitymująca się wpisem do Rejestru Przedsiębiorców 

w ramach Krajowego Rejestru Sądowego pod pozycją KRS 0000183122) - dla obiektu Pole Campingowe 

JONIDŁO (Wisła ul. Wyzwolenia 65, wpis do prowadzonej przez Burmistrza Miasta Wisła ewidencji 

obiektów innych niż hotelarskie, ale w których są świadczone usługi hotelarskie, pod pozycją 348); 

47) PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (KRS 0000037568, legitymująca się wpisem do Rejestru 

Przedsiębiorców w ramach Krajowego Rejestru Sądowego pod pozycją KRS 000003756) - dla obiektu 

GRACJANA (Wisła ul. Al. Ks. bp. J. Bursche 2, wpis do prowadzonej przez Burmistrza Miasta Wisła 

ewidencji obiektów innych niż hotelarskie, ale w których są świadczone usługi hotelarskie, pod pozycją 

84); 

48) Poczta Polska S.A. (KRS 0000334972, legitymująca się wpisem do Rejestru Przedsiębiorców w ramach 

Krajowego Rejestru Sądowego pod pozycją KRS 00003349) - dla obiektu noclegowego (Wisła pl. B. Hoffa 

1, brak wpisu do prowadzonej przez Burmistrza Miasta Wisła ewidencji obiektów innych niż hotelarskie, 

ale w których są świadczone usługi hotelarskie); 

49) 11) <uchylony>; 

50) Polok Polska Sp. z o.o. (NIP 5482196687, legitymująca się wpisem do Rejestru Przedsiębiorców 

w ramach Krajowego Rejestru Sądowego pod pozycją KRS 0000124603) - dla obiektu BAVARIA (Wisła 

ul. Wyzwolenia 96, wpis do prowadzonej przez Burmistrza Miasta Wisła ewidencji obiektów innych niż 

hotelarskie, ale w których są świadczone usługi hotelarskie, pod pozycją 116); 

51) Przedsiębiorstwo "NEXTER"  Sp. z o.o. (NIP: 9540021743 legitymująca się wpisem do Rejestru 

Przedsiębiorców w ramach Krajowego Rejestru Sądowego pod pozycją KRS: 0000073056 ) - dla obiektu 

Willa AMERYKA (Wisła ul. Kadłubowa 11A, wpis do prowadzonej przez Burmistrza Miasta Wisła 

ewidencji obiektów innych niż hotelarskie, ale w których są świadczone usługi hotelarskie, pod pozycją 

360); 
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52) Przedsiębiorstwo Inwestycyjne "DEJA" W. Nowak Spółka Jawna (NIP 5472113085, legitymująca się 

wpisem do Rejestru Przedsiębiorców w ramach Krajowego Rejestru Sądowego pod pozycją KRS 

0000340301) - dla obiektu Apartamenty "Tęczowe Wzgórze" (Wisła ul. Miła 2, wpis do prowadzonej przez 

Burmistrza Miasta Wisła ewidencji obiektów innych niż hotelarskie, ale w których są świadczone usługi 

hotelarskie, pod pozycją 405); 

53) Przedsiębiorstwo KOMPOL Sp. z o.o. (NIP 7810041193, legitymująca się wpisem do Rejestru 

Przedsiębiorców w ramach Krajowego Rejestru Sądowego pod pozycją KRS 0000020860) - dla obiektu 

KROKUS (Wisła ul. Górnośląska 9, wpis do prowadzonej przez Burmistrza Miasta Wisła ewidencji 

obiektów innych niż hotelarskie, ale w których są świadczone usługi hotelarskie, pod pozycją 75); 

54) Przedsiębiorstwo Motoryzacyjne Polmozbyt Szczecin Sp. z o.o. (NIP 9552007097, legitymująca się 

wpisem do Rejestru Przedsiębiorców w ramach Krajowego Rejestru Sądowego pod pozycją KRS 

0000006831) - dla obiektu ZAGRODA LEPIARZÓWKA (Wisła ul. Soszowska 12, wpis do prowadzonej 

przez Burmistrza Miasta Wisła ewidencji obiektów innych niż hotelarskie, ale w których są świadczone 

usługi hotelarskie, pod pozycją 114); 

55) Przedsiębiorstwo Obrotu Hurtowego WOD BUD Sp. z o.o. spółka komandytowa (NIP 5470172327, 

legitymująca się wpisem do Rejestru Przedsiębiorców w ramach Krajowego Rejestru Sądowego pod 

pozycją KRS 0000515247) - dla obiektu WILLA Jaworowy Zdrój (Wisła ul. Olimpijska 12, wpis do 

prowadzonej przez Burmistrza Miasta Wisła ewidencji obiektów innych niż hotelarskie, ale w których są 

świadczone usługi hotelarskie, pod pozycją 112); 

56) Przedsiębiorstwo Usługowo-Turystyczne Mitur Sp. z o.o. (NIP 6351005635, legitymująca się wpisem do 

Rejestru Przedsiębiorców w ramach Krajowego Rejestru Sądowego pod pozycją KRS 0000161708) - dla 

obiektu MITUR (Wisła ul. Fiedorowska 2, wpis do prowadzonej przez Burmistrza Miasta Wisła ewidencji 

obiektów innych niż hotelarskie, ale w których są świadczone usługi hotelarskie, pod pozycją 203); 

57) PW UNIVERS Sp. z o.o. (KRS 0000329910) i MAR Sp. z o.o. (KRS 0000403156), prowadzący wspólnie 

działalność gospodarczą pod firmą "Biały Potok" S.C. (NIP: 54826409998 - dla obiektu BIAŁY POTOK 

(Wisła ul. Czarne 15, wpis do prowadzonej przez Burmistrza Miasta Wisła ewidencji obiektów innych niż 

hotelarskie, ale w których są świadczone usługi hotelarskie, pod pozycją 121); 

58) Rzymskokatolicka Parafia pod wezwaniem błogosławionej Karoliny Kózkówny  

(NIP 6462546179 REGON 04008896) - dla obiektu ARKONA (Wisła ul. Stroma 2, wpis do prowadzonej 

przez Burmistrza Miasta Wisła ewidencji obiektów innych niż hotelarskie, ale w których są świadczone 

usługi hotelarskie, pod pozycją 36); 

59) Salus - Human Resources Menagement Sp. z o.o. (NIP 8942887355, legitymująca się wpisem do Rejestru 

Przedsiębiorców w ramach Krajowego Rejestru Sądowego pod pozycją KRS 0000270266) - dla obiektu 

Apartament (Wisła ul. Bukowa 6c, brak wpisu do prowadzonej przez Burmistrza Miasta Wisła ewidencji 

obiektów innych niż hotelarskie, ale w których są świadczone usługi hotelarskie); 

60) Salus - Human Resources Menagement Sp. z o.o. (NIP 8942887355, legitymująca się wpisem do Rejestru 

Przedsiębiorców w ramach Krajowego Rejestru Sądowego pod pozycją KRS 0000270266) - dla obiektu 

Apartament (Wisła ul. Kopydło 16, brak wpisu do prowadzonej przez Burmistrza Miasta Wisła ewidencji 

obiektów innych niż hotelarskie, ale w których są świadczone usługi hotelarskie); 

60a) Salus - Human Resources Menagement Sp. z o.o. (NIP 8942887355, legitymująca się wpisem do 

Rejestru Przedsiębiorców w ramach Krajowego Rejestru Sądowego pod pozycją KRS 0000270266) - dla 

obiektu Apartament (Wisła ul. Kopydło 17, brak wpisu do prowadzonej przez Burmistrza Miasta Wisła 

ewidencji obiektów innych niż hotelarskie, ale w których są świadczone usługi hotelarskie); 

61) Spółdzielnia KŁOS  (NIP 5480077435, legitymująca się wpisem do Rejestru Przedsiębiorców w ramach 

Krajowego Rejestru Sądowego pod pozycją KRS 0000175062) - dla obiektu KŁOS (Wisła ul. Na Stoku 2, 

wpis do prowadzonej przez Burmistrza Miasta Wisła ewidencji obiektów innych niż hotelarskie,  

ale w których są świadczone usługi hotelarskie, pod pozycją 42); 

62) Spółdzielnia Socjalna Wisła Otwarta Turystycznie (NIP: 5482673762, legitymująca się wpisem do 

Rejestru Przedsiębiorców w ramach Krajowego Rejestru Sądowego pod pozycją KRS 0000616158); 

63) 12) <uchylony>; 
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64) SUN&SNOW sp. z o.o. (NIP 521-350-75-82 legitymująca się wpisem do Rejestru Przedsiębiorców 

w ramach Krajowego Rejestru Sądowego pod pozycją KRS 0000318497) - dla obiektu Apartament  (Wisła 

ul. Bukowa 6, brak wpisu do prowadzonej przez Burmistrza Miasta Wisła ewidencji obiektów innych niż 

hotelarskie, ale w których są świadczone usługi hotelarskie); 

65) SUN&SNOW sp. z o.o. (NIP 521-350-75-82 legitymująca się wpisem do Rejestru Przedsiębiorców 

w ramach Krajowego Rejestru Sądowego pod pozycją KRS 0000318497) - dla obiektu Apartament  (Wisła 

ul. Bukowa 6E, brak wpisu do prowadzonej przez Burmistrza Miasta Wisła ewidencji obiektów innych niż 

hotelarskie, ale w których są świadczone usługi hotelarskie); 

66) SUN&SNOW sp. z o.o. (NIP 521-350-75-82 legitymująca się wpisem do Rejestru Przedsiębiorców 

w ramach Krajowego Rejestru Sądowego pod pozycją KRS 0000318497) - dla obiektu Apartament  (Wisła 

ul. Kamienna 1A, brak wpisu do prowadzonej przez Burmistrza Miasta Wisła ewidencji obiektów innych 

niż hotelarskie, ale w których są świadczone usługi hotelarskie); 

67) SUN&SNOW sp. z o.o. (NIP 521-350-75-82 legitymująca się wpisem do Rejestru Przedsiębiorców 

w ramach Krajowego Rejestru Sądowego pod pozycją KRS 0000318497) - dla obiektu Apartament  (Wisła 

ul. Kamienna 1B, brak wpisu do prowadzonej przez Burmistrza Miasta Wisła ewidencji obiektów innych 

niż hotelarskie, ale w których są świadczone usługi hotelarskie); 

67a) SUN&SNOW sp. z o.o. (NIP 521-350-75-82 legitymująca się wpisem do Rejestru Przedsiębiorców 

w ramach Krajowego Rejestru Sądowego pod pozycją KRS 0000318497) - dla obiektu Apartament  (Wisła 

ul. Kamienna 1C, brak wpisu do prowadzonej przez Burmistrza Miasta Wisła ewidencji obiektów innych 

niż hotelarskie, ale w których są świadczone usługi hotelarskie); 

68) 13) <uchylony>; 

69) SUN&SNOW sp. z o.o. (NIP 521-350-75-82 legitymująca się wpisem do Rejestru Przedsiębiorców 

w ramach Krajowego Rejestru Sądowego pod pozycją KRS 0000318497) - dla obiektu Apartament  (Wisła 

ul. Spokojna 24B, brak wpisu do prowadzonej przez Burmistrza Miasta Wisła ewidencji obiektów innych 

niż hotelarskie, ale w których są świadczone usługi hotelarskie); 

69a) SUN&SNOW sp. z o.o. (NIP 521-350-75-82 legitymująca się wpisem do Rejestru Przedsiębiorców 

w ramach Krajowego Rejestru Sądowego pod pozycją KRS 0000318497) - dla obiektu Apartament  (Wisła 

ul. Spokojna 24C, brak wpisu do prowadzonej przez Burmistrza Miasta Wisła ewidencji obiektów innych 

niż hotelarskie, ale w których są świadczone usługi hotelarskie); 

70) SUN&SNOW sp. z o.o. (NIP 521-350-75-82 legitymująca się wpisem do Rejestru Przedsiębiorców 

w ramach Krajowego Rejestru Sądowego pod pozycją KRS 0000318497) - dla obiektu Apartament 

(Sun&Snow) (Wisła ul. Bukowa 17 , brak wpisu do prowadzonej przez Burmistrza Miasta Wisła ewidencji 

obiektów innych niż hotelarskie, ale w których są świadczone usługi hotelarskie); 

71) 14) <uchylony>; 

72) SUN&SNOW sp. z o.o. (NIP 521-350-75-82 legitymująca się wpisem do Rejestru Przedsiębiorców 

w ramach Krajowego Rejestru Sądowego pod pozycją KRS 0000318497) - dla obiektu Apartament 

(Sun&Snow) (Wisła ul. Miła 2, brak wpisu do prowadzonej przez Burmistrza Miasta Wisła ewidencji 

obiektów innych niż hotelarskie, ale w których są świadczone usługi hotelarskie); 

73) Szkolne Schronisko Młodzieżowe GRANIT jednostka budżetowa Powiatu Cieszyńskiego (właściciel 

nieruchomości zabudowanej obiektem, NIP 5482182320) - dla obiektu GRANIT (Wisła ul. Malinka 79, 

wpis do prowadzonej przez Burmistrza Miasta Wisła ewidencji obiektów innych niż hotelarskie,  

ale w których są świadczone usługi hotelarskie, pod pozycją 210); 

74) Śląska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy (właściciel nieruchomości zabudowanej 

obiektem) - dla obiektu RELAKS (Wisła ul. 11 Listopada 35, wpis do prowadzonej przez Burmistrza 

Miasta Wisła ewidencji obiektów innych niż hotelarskie, ale w których są świadczone usługi hotelarskie, 

pod pozycją 223); 

75) Towarzystwo Salezjańskie Dom Zakonny w Wiśle (NIP 5482338070 REGON 072732514) - dla obiektu 

Ośrodek Salezjański (Wisła ul. 1 Maja 4, wpis do prowadzonej przez Burmistrza Miasta Wisła ewidencji 

obiektów innych niż hotelarskie, ale w których są świadczone usługi hotelarskie, pod pozycją 106); 
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75a) Vip-Relax Sp. z o.o. (NIP 6783152484 legitymująca się wpisem do Rejestru Przedsiębiorców w ramach 

Krajowego Rejestru Sądowego pod pozycją KRS 0000529349) - dla obiektu "Biały Dworek" (Wisła  

ul. 1 Maja 6 , wpis do prowadzonej przez Burmistrza Miasta Wisła ewidencji obiektów innych niż 

hotelarskie, ale w których są świadczone usługi hotelarskie, pod pozycją 188); 

76) WKK Szkolenia i Edukacja Sp. z o.o. (NIP 8133680481, legitymująca się wpisem do Rejestru 

Przedsiębiorców w ramach Krajowego Rejestru Sądowego pod pozycją KRS 0000502073) - dla obiektu 

Apartamenty Nad Wisłą (Wisła ul. Jawornik 1, wpis do prowadzonej przez Burmistrza Miasta Wisła 

ewidencji obiektów innych niż hotelarskie, ale w których są świadczone usługi hotelarskie, pod pozycją 

402); 

77) Ziajkowski Spółka Jawna (NIP 5361803214, legitymująca się wpisem do Rejestru Przedsiębiorców 

w ramach Krajowego Rejestru Sądowego pod pozycją KRS 0000262661) - dla obiektu Villa Miłosna 

(Wisła ul. Konopnickiej 31A, wpis do prowadzonej przez Burmistrza Miasta Wisła ewidencji obiektów 

innych niż hotelarskie, ale w których są świadczone usługi hotelarskie, pod pozycją 403); 

78) Babski Andrzej, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Babski Andrzej Villa Japonica  

(NIP 7291600285, legitymujący się wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 

Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej) - dla obiektu Villa JAPONICA (Wisła ul. Turystyczna 32, wpis 

do prowadzonej przez Burmistrza Miasta Wisła ewidencji obiektów innych niż hotelarskie, ale w których są 

świadczone usługi hotelarskie, pod pozycją 79); 

79) 15) <uchylony>; 

80) Baron Robert, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Baron Robert (NIP: 6291893476, 

legitymujący się wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej 

Rzeczypospolitej Polskiej) - dla obiektu BELWEDER (Wisła ul. Wyzwolenia 48, wpis do prowadzonej 

przez Burmistrza Miasta Wisła ewidencji obiektów innych niż hotelarskie, ale w których są świadczone 

usługi hotelarskie, pod pozycją 174); 

81) Bazylewicz Maria - dla obiektu"NA SKAŁCE" Kwatera prywatna (Wisła ul. Al. Ks. bp. J. Bursche 34, 

wpis do prowadzonej przez Burmistrza Miasta Wisła ewidencji obiektów innych niż hotelarskie, ale 

w których są świadczone usługi hotelarskie, pod pozycją 293); 

82) Bebek Janusz, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Bebek Janusz Pokoje Gościnne (NIP 

5481298322, legitymujący się wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej 

Rzeczypospolitej Polskiej) - dla obiektu Agroturystyka MARIA I NATASZA (Wisła ul. Wyzwolenia 46, 

wpis do prowadzonej przez Burmistrza Miasta Wisła ewidencji obiektów innych niż hotelarskie, ale 

w których są świadczone usługi hotelarskie, pod pozycją 44); 

83) Bebek Maria, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Bebek Maria (NIP 5481369358, 

legitymująca się wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej 

Rzeczypospolitej Polskiej) - dla obiektu Agroturystyka MARIA I NATASZA (Wisła ul. Wyzwolenia 46, 

wpis do prowadzonej przez Burmistrza Miasta Wisła ewidencji obiektów innych niż hotelarskie,  

ale w których są świadczone usługi hotelarskie, pod pozycją 44); 

83a) 16)Bichajło Tadeusz, prowadzący działalność pod firmą Chatka u Tadka na Gościejowie Tadeusz 

Bichajło (NIP 6261152829, legitymujący się wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 

Gospodarczej Rzeczpospolitej Polskiej) – dla obiektu CHATKA U TADKA NA GOŚCIEJOWIE (Wisła  

ul. Gościejów 2, wpis do prowadzonej przez Burmistrza Miasta Wisła ewidencji obiektów innych niż 

hotelarskie, ale w których są świadczone usługi hotelarskie, pod pozycją 406); 

83b) 17)Biedroń Wojciech dla obiektu Domek Familijny (Wisła ul. Ochorowicza 5d, brak wpisu do 

prowadzonej przez Burmistrza Miasta Wisła ewidencji obiektów innych niż hotelarskie, ale w których są 

świadczone usługi hotelarskie); 

84) Bielak Stanisława, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Bielak Stanisława "STENIA" (NIP 

5481028953, legitymująca się wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej 

Rzeczypospolitej Polskiej) - dla obiektu STENIA (Wisła ul. Kopydło 60, wpis do prowadzonej przez 

Burmistrza Miasta Wisła ewidencji obiektów innych niż hotelarskie, ale w których są świadczone usługi 

hotelarskie, pod pozycją 22); 
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85) Bielak Stanisława, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Bielak Stanisława "STENIA" 

(NIP 5481028953, legitymująca się wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 

Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej) - dla obiektu Stenia Centro (Wisła ul. 1 Maja 28, wpis do 

prowadzonej przez Burmistrza Miasta Wisła ewidencji obiektów innych niż hotelarskie, ale w których są 

świadczone usługi hotelarskie, pod pozycją 401); 

86) Bielesz Dariusz, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Bielesz Dariusz "ALASKA" Pokoje 

Gościnne (NIP 5480060038, legitymujący się wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 

Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej) - dla obiektu ALASKA (Wisła ul. Dziechcinka 38, wpis do 

prowadzonej przez Burmistrza Miasta Wisła ewidencji obiektów innych niż hotelarskie, ale w których są 

świadczone usługi hotelarskie, pod pozycją 163); 

86a) 18)Bierut Radosław dla obiektu Hyrny Beskid (Wisła Kopydło 72, brak wpisu do prowadzonej przez 

Burmistrza Miasta Wisła ewidencji obiektów innych niż hotelarskie, ale w których są świadczone usługi 

hotelarskie); 

87) Błażejewska Aleksandra, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Aleksandra Błażejewska - Willa 

"NOCE I DNIE"(NIP 5481564611, legitymująca się wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji 

o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej) - dla obiektu Willa NOCE I DNIE (Wisła  

ul. Brzozowa 3, wpis do prowadzonej przez Burmistrza Miasta Wisła ewidencji obiektów innych niż 

hotelarskie, ale w których są świadczone usługi hotelarskie, pod pozycją 314); 

88) Błażowski Tomasz, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Błażowski Tomasz Sportowo 

Rekreacyjna Obsługa Ruchu Turystycznego "ZIMORODEK"(NIP 5481019842, legitymujący się wpisem 

do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej) - dla obiektu 

BABIE LATO (Wisła os. Uścieńków 5c, wpis do prowadzonej przez Burmistrza Miasta Wisła ewidencji 

obiektów innych niż hotelarskie, ale w których są świadczone usługi hotelarskie, pod pozycją 377); 

88a) 19)Bogucka Grażyna, prowadząca działalność pod firmą Krótkoterminowy Wynajem pokoi Grażyna 

Bogucka (NIP 6692026791, legitymująca się wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 

Gospodarczej Rzeczpospolitej Polskiej) – dla obiektu Willa Mała Beskidzka (Wisła ul. Klonowa 3a, wpis 

do prowadzonej przez Burmistrza Miasta Wisła ewidencji obiektów innych niż hotelarskie, ale w których są 

świadczone usługi hotelarskie, pod pozycją 497); 

89) Bolechowicz Grzegorz, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Bolechowicz Grzegorz 

Instalatorstwo Gaz.CO. Pokoje Gościnne (NIP 5481055051, legitymujący się wpisem do Centralnej 

Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej) - dla obiektu Pokoje 

Gościnne (Wisła os. Zdejszy 15A, brak wpisu do prowadzonej przez Burmistrza Miasta Wisła ewidencji 

obiektów innych niż hotelarskie, ale w których są świadczone usługi hotelarskie); 

89a) 20)Botor Jolanta, prowadząca działalność pod firmą MJ Jolanta Botor (NIP 6341582012, legitymująca się 

wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczpospolitej Polskiej) – dla 

obiektu MJ Apartament (Wisła ul. Kamienna 1c/74, wpis do prowadzonej przez Burmistrza Miasta Wisła 

ewidencji obiektów innych niż hotelarskie, ale w których są świadczone usługi hotelarskie, pod pozycją 

496); 

90) 21) <uchylony>; 

91) 22) <uchylony>; 

92) Branc Paweł, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Branc Paweł Zakład Prowadzenia Nadzoru 

Robót i Pomiarów Elektrycznych (NIP 5481066758, legitymujący się wpisem do Centralnej Ewidencji 

i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej) - dla obiektu ZA WODĄ 

Agroturystyka (Wisła ul. Boczna 3, wpis do prowadzonej przez Burmistrza Miasta Wisła ewidencji 

obiektów innych niż hotelarskie, ale w których są świadczone usługi hotelarskie, pod pozycją 237); 

93) Branny Artur, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Branny Artur Przedsiębiorstwo 

Turystyczno Usługowo Handlowe "JOLANTA" P.T.H.U. "Jolanta"(NIP 5481175393, legitymujący się 

wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej)  

- dla obiektu DOM JOLANTA (Wisła os. Uścieńków 7, wpis do prowadzonej przez Burmistrza Miasta 

Wisła ewidencji obiektów innych niż hotelarskie, ale w których są świadczone usługi hotelarskie, pod 

pozycją 227); 
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93a) 23) 24)Brodnicki Sławomir, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Villa Brody Sławomir 

Brodnicki (NIP 9531568583, legitymujący się wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 

Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej) - dla obiektu Villa BRODY (Wisła ul. Górnośląska 30, wpis do 

prowadzonej przez Burmistrza Miasta Wisła ewidencji obiektów innych niż hotelarskie, ale w których są 

świadczone usługi hotelarskie, pod pozycją 485); 

94) Bujok Elżbieta, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Elżbieta Bujok Wynajem Pokoi (NIP 

5481937785, legitymująca się wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej 

Rzeczypospolitej Polskiej) - dla obiektu DREWNIANY DOMEK (Wisła ul. Towarowa 6, wpis do 

prowadzonej przez Burmistrza Miasta Wisła ewidencji obiektów innych niż hotelarskie, ale w których są 

świadczone usługi hotelarskie, pod pozycją 371); 

95) Bujok Grzegorz, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Grzegorz Bujok (NIP 5482435152, 

legitymujący się wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej 

Rzeczypospolitej Polskiej) - dla obiektu WILLA LIMBA (Wisła ul. Gimnazjalna 1, wpis do prowadzonej 

przez Burmistrza Miasta Wisła ewidencji obiektów innych niż hotelarskie, ale w których są świadczone 

usługi hotelarskie, pod pozycją 277); 

96) Bujok Marek, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą B-K Marek Bujok (NIP 5482411080, 

legitymujący się wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej 

Rzeczypospolitej Polskiej) - dla obiektu "U WUJCIA" Agroturystyka (Wisła ul. Partecznik 20a, wpis do 

prowadzonej przez Burmistrza Miasta Wisła ewidencji obiektów innych niż hotelarskie, ale w których są 

świadczone usługi hotelarskie, pod pozycją 301); 

97) Bujok Marek, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą B-K Marek Bujok (NIP 5482411080, 

legitymujący się wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej 

Rzeczypospolitej Polskiej) - dla obiektu POD PIRAMIDĄ (Wisła ul. Kamienna 19, wpis do prowadzonej 

przez Burmistrza Miasta Wisła ewidencji obiektów innych niż hotelarskie, ale w których są świadczone 

usługi hotelarskie, pod pozycją 160); 

98) Burian Łukasz, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą ŁUKASZ BURIAN DOMEK NA 

LEŚNEJ (NIP 5482173025, legitymujący się wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 

Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej) - dla obiektu DOMEK NA LEŚNEJ (Wisła ul. Leśna 25a, wpis do 

prowadzonej przez Burmistrza Miasta Wisła ewidencji obiektów innych niż hotelarskie, ale w których są 

świadczone usługi hotelarskie, pod pozycją 413); 

99) Bylok Wacław, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Bylok Wacław VASCO (NIP 

5481148640, legitymujący się wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej 

Rzeczypospolitej Polskiej) - dla obiektu VASCO WACŁAW BYLOK (Wisła ul. 11 Listopada 16, wpis do 

prowadzonej przez Burmistrza Miasta Wisła ewidencji obiektów innych niż hotelarskie, ale w których są 

świadczone usługi hotelarskie, pod pozycją 214); 

100) Byrtek Tadeusz, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Byrtek Tadeusz Firma Handlowo-

Usługowa (NIP 5481169984, legitymujący się wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 

Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej) - dla obiektu Willa KSIĘŻÓWKA (Wisła ul. Górnośląska 1, wpis 

do prowadzonej przez Burmistrza Miasta Wisła ewidencji obiektów innych niż hotelarskie, ale w których są 

świadczone usługi hotelarskie, pod pozycją 68); 

101) Bytomska Martyna - dla obiektu Domek Pod Zielonym Kopcem (Wisła ul. Rastoku 17A, brak wpisu do 

prowadzonej przez Burmistrza Miasta Wisła ewidencji obiektów innych niż hotelarskie, ale w których są 

świadczone usługi hotelarskie); 

102) Chachołek Sebastian, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą PRC COMMUNICATIONS Firma 

Doradcza Sebastian Chachołek (NIP 6252070888, legitymujący się wpisem do Centralnej Ewidencji 

i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej) - dla obiektu Villa KAROLA STRYJI 

(Wisła ul. Ochorowicza 5, wpis do prowadzonej przez Burmistrza Miasta Wisła ewidencji obiektów innych 

niż hotelarskie, ale w których są świadczone usługi hotelarskie, pod pozycją 408); 

102a) 25)Charycka Aleksandra, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Olares Aleksandra Charycka 

(NIP 6342576025, legitymująca się wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 

Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej) - dla obiektu Malinka 13 (Wisła ul. Malinka 13, wpis do 
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prowadzonej przez Burmistrza Miasta Wisła ewidencji obiektów innych niż hotelarskie, ale w których są 

świadczone usługi hotelarskie, pod pozycją 445);” 

102b) 26)Chirek Anna, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Prestige Anna Chirek  

(NIP 5482561419, legitymująca się wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 

Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej) - dla obiektu Kadłubek  (Wisła ul. Kadłubowa 41, wpis do 

prowadzonej przez Burmistrza Miasta Wisła ewidencji obiektów innych niż hotelarskie, ale w których są 

świadczone usługi hotelarskie, pod pozycją 50); 

103) Cieczka Janina, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Cieczka Janina Firma Handlowo-

Usługowa Janina Cieczka (NIP 5471779557, legitymująca się wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji 

o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej) - dla obiektu POD WODOSPADEM (Wisła  

ul. Czarne 3b, wpis do prowadzonej przez Burmistrza Miasta Wisła ewidencji obiektów innych niż 

hotelarskie, ale w których są świadczone usługi hotelarskie, pod pozycją 307); 

104) Cienciała Andrzej, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Andrzej Cienciała AC Media 

Marketing (NIP 5482323654, legitymujący się wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 

Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej) - dla obiektu Chata Góralska AGGEUSZ (Wisła ul. Głębce 26A, 

wpis do prowadzonej przez Burmistrza Miasta Wisła ewidencji obiektów innych niż hotelarskie,  

ale w których są świadczone usługi hotelarskie, pod pozycją 103); 

105) Cieślak Leszek, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Cieślak Leszek "DOMEK 

HALINA"(NIP 5481704532, legitymujący się wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 

Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej) - dla obiektu HALINA (Wisła os. Kozińce 18, wpis do 

prowadzonej przez Burmistrza Miasta Wisła ewidencji obiektów innych niż hotelarskie, ale w których są 

świadczone usługi hotelarskie, pod pozycją 202); 

106) Cieślar Andrzej - dla obiektu Agroturystyka POD LIPĄ (Wisła os. Jarzębata 18, brak wpisu do 

prowadzonej przez Burmistrza Miasta Wisła ewidencji obiektów innych niż hotelarskie, ale w których są 

świadczone usługi hotelarskie); 

107) Cieślar Andrzej, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą "Zalyski" Andrzej Cieślar  

(NIP 5272653687, legitymujący się wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 

Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej) - dla obiektu Dom Gościnny ZALYSKI (Wisła ul. Kadłubowa 10, 

brak wpisu do prowadzonej przez Burmistrza Miasta Wisła ewidencji obiektów innych niż hotelarskie,  

ale w których są świadczone usługi hotelarskie); 

108) Cieślar Anna, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Cieślar Anna FHU (NIP 5481604687, 

legitymująca się wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej 

Rzeczypospolitej Polskiej) - dla obiektu Willa POD STOKIEM (Wisła ul. Jawornik 38, wpis do 

prowadzonej przez Burmistrza Miasta Wisła ewidencji obiektów innych niż hotelarskie, ale w których są 

świadczone usługi hotelarskie, pod pozycją 295); 

109) Cieślar Bogusława - dla obiektu BOBROWIANKA (Wisła os. Bobrów 8, wpis do prowadzonej przez 

Burmistrza Miasta Wisła ewidencji obiektów innych niż hotelarskie, ale w których są świadczone usługi 

hotelarskie, pod pozycją 389); 

110) Cieślar Bronisław, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą "Cieślarówka" Bronisław Cieślar 

(NIP: 5481202693, legitymujący się wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 

Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej) - dla obiektu CIEŚLARÓWKA (Wisła os. Mały Stożek 13A, wpis 

do prowadzonej przez Burmistrza Miasta Wisła ewidencji obiektów innych niż hotelarskie, ale w których są 

świadczone usługi hotelarskie, pod pozycją 45); 

111) Cieślar Dorota - dla obiektu Agroturystyka "U Kuliga" (Wisła os. Górne Głębce 9a, wpis do 

prowadzonej przez Burmistrza Miasta Wisła ewidencji obiektów innych niż hotelarskie, ale w których są 

świadczone usługi hotelarskie, pod pozycją 444); 

112) Cieślar Dorota - dla obiektu APARATMENTY U DOROTY (Wisła ul. Jelenia 10 A , wpis do 

prowadzonej przez Burmistrza Miasta Wisła ewidencji obiektów innych niż hotelarskie, ale w których są 

świadczone usługi hotelarskie, pod pozycją 199); 

113) Cieślar Elżbieta, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą ELŻBIETA CIEŚLAR POKOJE NAD 

WISŁĄ (NIP 5481579067, legitymująca się wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 
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Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej) - dla obiektu POKOJE NAD WISŁĄ (Wisła ul. Al. Ks. bp.  

J. Bursche 15, brak wpisu do prowadzonej przez Burmistrza Miasta Wisła ewidencji obiektów innych niż 

hotelarskie, ale w których są świadczone usługi hotelarskie); 

114) Cieślar Emil - dla obiektu "Leśne Zacisze" (Wisła ul. Kamienna 23, wpis do prowadzonej przez 

Burmistrza Miasta Wisła ewidencji obiektów innych niż hotelarskie, ale w których są świadczone usługi 

hotelarskie, pod pozycją 443); 

115) Cieślar Ewa - dla obiektu CIEŚLAR EWA - Agroturystyka (Wisła ul. Wyzwolenia 3a, wpis do 

prowadzonej przez Burmistrza Miasta Wisła ewidencji obiektów innych niż hotelarskie, ale w których są 

świadczone usługi hotelarskie, pod pozycją 328); 

116) Cieślar Ewa, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Cieślar Ewa (NIP 5482330128, 

legitymująca się wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej 

Rzeczypospolitej Polskiej) - dla obiektu ZUZANNA (Wisła ul. Jawornik 6, wpis do prowadzonej przez 

Burmistrza Miasta Wisła ewidencji obiektów innych niż hotelarskie, ale w których są świadczone usługi 

hotelarskie, pod pozycją 269); 

117) Cieślar Helena, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Cieślar Helena Pokoje Gościnne (NIP 

5481391151, legitymująca się wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej 

Rzeczypospolitej Polskiej) - dla obiektu CIEŚLAR HELENA Pokoje Gościnne (Wisła ul. Bukowa 10, wpis 

do prowadzonej przez Burmistrza Miasta Wisła ewidencji obiektów innych niż hotelarskie, ale w których są 

świadczone usługi hotelarskie, pod pozycją 229); 

118) Cieślar Jan i Aneta - dla obiektu CHATA W FIEDOROWIE (Wisła ul. Fiedorowska 47a, wpis do 

prowadzonej przez Burmistrza Miasta Wisła ewidencji obiektów innych niż hotelarskie, ale w których są 

świadczone usługi hotelarskie, pod pozycją 33); 

119) Cieślar Jan, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Cieślar Jan Zakład Handlowy 

"LADOM"(NIP 5480005938, legitymujący się wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 

Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej) - dla obiektu POKOJE NAD WISŁĄ (Wisła ul. Al. Ks. bp. 

J. Bursche 15, brak wpisu do prowadzonej przez Burmistrza Miasta Wisła ewidencji obiektów innych niż 

hotelarskie, ale w których są świadczone usługi hotelarskie); 

120) Cieślar Karol, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Cieślar Karol "TERMOBUD" 

Apartamenty Turystyczne "ELKA"(5481070091, legitymujący się wpisem do Centralnej Ewidencji 

i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej) - dla obiektu Apartamenty 

TURYSTYCZNE ELKA (Wisła ul. Malinka 105 A, wpis do prowadzonej przez Burmistrza Miasta Wisła 

ewidencji obiektów innych niż hotelarskie, ale w których są świadczone usługi hotelarskie, pod pozycją 

190); 

121) Cieślar Marek, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Cieślar Marek (NIP 5481168246, 

legitymujący się wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej 

Rzeczypospolitej Polskiej) - dla obiektu U FOJTA (Wisła ul. Branców 2, wpis do prowadzonej przez 

Burmistrza Miasta Wisła ewidencji obiektów innych niż hotelarskie, ale w których są świadczone usługi 

hotelarskie, pod pozycją 48); 

122) Cieślar Rafał, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Cieślar Rafał Firma Handlowo Usługowa 

(NIP 5481035344, legitymujący się wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 

Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej) - dla obiektu Willa WARSZAWIANKA (Wisła ul. Jesionowa 13, 

wpis do prowadzonej przez Burmistrza Miasta Wisła ewidencji obiektów innych niż hotelarskie,  

ale w których są świadczone usługi hotelarskie, pod pozycją 251); 

122a) 27) Cieślar Roman, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Roman Cieślar (NIP 5481032972, 

legitymujący się wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej 

Rzeczypospolitej Polskiej) - dla obiektu Apartament przy Deptaku (Wisła ul. 1 Maja 64/A, wpisdo 

prowadzonej przez Burmistrza Miasta Wisła ewidencji obiektów innych niż hotelarskie, ale w których są 

świadczone usługi hotelarskie, pod pozycją 478);  

123) Cieślar Stefania, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Pokoje pod Lipą Stefania Cieślar  

(NIP 5481253791, legitymująca się wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 

Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej) - dla obiektu Pokoje "Pod Lipą"  (Wisła ul. Willowa 3e, wpis do 
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prowadzonej przez Burmistrza Miasta Wisła ewidencji obiektów innych niż hotelarskie, ale w których są 

świadczone usługi hotelarskie, pod pozycją 459); 

123a) Cieślar Szymon, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą NOLI Szymon Cieślar  

(NIP 5482433006, legitymujący się wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 

Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej) - dla obiektu "Domek na Siglanach" (Wisła ul. Siglanów 5, wpis 

do prowadzonej przez Burmistrza Miasta Wisła ewidencji obiektów innych niż hotelarskie, ale w których są 

świadczone usługi hotelarskie, pod pozycją 465); 

124) Cieślar Zbigniew - dla obiektu KADŁUBEK (Wisła ul. Kadłubowa 41, wpis do prowadzonej przez 

Burmistrza Miasta Wisła ewidencji obiektów innych niż hotelarskie, ale w których są świadczone usługi 

hotelarskie, pod pozycją 50) 

125) Cimek Wiesława, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Cimek Wiesława Schronisko PTTK 

"STOŻEK"(NIP 5480055965, legitymująca się wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 

Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej) - dla obiektu Schronisko STOŻEK (Wisła ul. Turystyczna 19, 

wpis do prowadzonej przez Marszałka Województwa Śląskiego ewidencji obiektów hotelarskich); 

126) Cipcer Krystian, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Cipcer Krystian (NIP 5481602257, 

legitymujący się wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej 

Rzeczypospolitej Polskiej) - dla obiektu CIPCER KRYSTIAN (Wisła ul. Ochorowicza 19a, wpis do 

prowadzonej przez Burmistrza Miasta Wisła ewidencji obiektów innych niż hotelarskie, ale w których są 

świadczone usługi hotelarskie, pod pozycją 96); 

127) Czyż Aleksander, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Czyż Aleksander Przedsiębiorstwo 

Usługowe INSTALEX (NIP 5481102359, legitymujący się wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji 

o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej) - dla obiektu CZYŻ ALEKSANDER Pokoje 

Gościnne (Wisła ul. Chałupiańska 5A, wpis do prowadzonej przez Burmistrza Miasta Wisła ewidencji 

obiektów innych niż hotelarskie, ale w których są świadczone usługi hotelarskie, pod pozycją 270); 

128) Czyż Jan - dla obiektu U JANKA (Wisła ul. Koszarzyska 4, wpis do prowadzonej przez Burmistrza 

Miasta Wisła ewidencji obiektów innych niż hotelarskie, ale w których są świadczone usługi hotelarskie, 

pod pozycją 242); 

129) Czyż Małgorzata, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Małgorzata Czyż Adam - Pokoje 

Gościnne (NIP 5482352259, legitymująca się wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 

Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej) - dla obiektu ADAM Pokoje Gościnne (Wisła ul. Willowa 24a, 

wpis do prowadzonej przez Burmistrza Miasta Wisła ewidencji obiektów innych niż hotelarskie,  

ale w których są świadczone usługi hotelarskie, pod pozycją 31); 

130) Czyż Michał, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą CS3B Michał Czyż (NIP: 5482472992, 

legitymujący się wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej 

Rzeczypospolitej Polskiej) - dla obiektu Kwatery Wisła Malinka (Wisła ul. Kędziorowska 8A, brak wpisu 

do prowadzonej przez Burmistrza Miasta Wisła ewidencji obiektów innych niż hotelarskie, ale w których są 

świadczone usługi hotelarskie); 

131) Czyż Roman, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Czyż Roman Przedsiębiorstwo Handlowo 

Usługowe "Tesorz"(NIP 5481616609, legitymujący się wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji 

o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej) - dla obiektu Willa LEŚNY KĄCIK (Wisła  

ul. Koszarzyska 4b, wpis do prowadzonej przez Burmistrza Miasta Wisła ewidencji obiektów innych niż 

hotelarskie, ale w których są świadczone usługi hotelarskie, pod pozycją 383); 

132) Daremiak Łukasz, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą"MALWA" Łukasz Daremniak (NIP 

1180161170, legitymujący się wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej 

Rzeczypospolitej Polskiej) - dla obiektu ZAGRODA LEPIARZÓWKA (Wisła ul. Soszowska 12, wpis do 

prowadzonej przez Burmistrza Miasta Wisła ewidencji obiektów innych niż hotelarskie, ale w których są 

świadczone usługi hotelarskie, pod pozycją 114); 

133) Delong Janina (NIP 5480050488) oraz Rafał Murański (NIP 6521128987), prowadzący wspólnie 

działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod firmą De-Mur S.C Przedsiębiorstwo Handlowo-

Usługowe (NIP 5482481301) - dla obiektu Apartament Nina (Wisła ul. Towarowa 2, brak wpisu do 
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prowadzonej przez Burmistrza Miasta Wisła ewidencji obiektów innych niż hotelarskie, ale w których są 

świadczone usługi hotelarskie); 

134) Dembicki Piotr, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Piotr Dembicki DECERTO  

(NIP 9511218041, legitymujący się wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 

Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej) - dla obiektu BRUCLIK (Wisła os. Kozińce 13, wpis do 

prowadzonej przez Burmistrza Miasta Wisła ewidencji obiektów innych niż hotelarskie, ale w których są 

świadczone usługi hotelarskie, pod pozycją 142); 

135) Demczuk-Gruszkowska Marzena - dla obiektu Willa PAN TADEUSZ (Wisła ul. 11 listopada 24 a, wpis 

do prowadzonej przez Burmistrza Miasta Wisła ewidencji obiektów innych niż hotelarskie, ale w których są 

świadczone usługi hotelarskie, pod pozycją 184); 

136) Drewniak Artur, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe 

Autonaprawa Artur Drewniak (NIP 547-189-89-02, legitymujący się wpisem do Centralnej Ewidencji 

i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej) - dla obiektu Apartamenty 

SZUFLANDIA (Wisła ul. Wańkowska 15A, brak wpisu do prowadzonej przez Burmistrza Miasta Wisła 

ewidencji obiektów innych niż hotelarskie, ale w których są świadczone usługi hotelarskie); 

136a) 28) Drewniok Małgorzata, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Dworek "Pod Lipami" 

Małgorzata Drewniok (NIP 6342013517, legitymująca się wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji 

o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej) - dla obiektu Willa KLEOPATRA (Wisła  

ul. Ochorowicza 13a, wpis do prowadzonej przez Burmistrza Miasta Wisła ewidencji obiektów innych niż 

hotelarskie, ale w których są świadczone usługi hotelarskie, pod pozycją 72); 

137) Dubiel Robert, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą PPHU DURO POLSKA DUBIEL 

ROBERT (NIP 9541373071, legitymujący się wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 

Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej) - dla obiektu GULIWER (Wisła ul. Świerkowa 3, wpis do 

prowadzonej przez Burmistrza Miasta Wisła ewidencji obiektów innych niż hotelarskie, ale w których są 

świadczone usługi hotelarskie, pod pozycją 51); 

137a) 29)Duch Jakub, prowadzący działalność pod firmą Agencja Ubezpieczeniowo - Finansowa Jakub Duch 

(NIP 6261279323, legitymujący się wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 

Gospodarczej Rzeczpospolitej Polskiej) – dla obiektu DOM NA SOSNOWEJ (Wisła ul. Sosnowa 22, wpis 

do prowadzonej przez Burmistrza Miasta Wisła ewidencji obiektów innych niż hotelarskie, ale w których są 

świadczone usługi hotelarskie, pod pozycją 464); 

138) Dudek Elżbieta, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Dudek Elżbieta Agawa  

(NIP 9690749185, legitymująca się wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 

Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej) - dla obiektu AGAWA (Wisła ul. Przylesie 1a, wpis do 

prowadzonej przez Burmistrza Miasta Wisła ewidencji obiektów innych niż hotelarskie, ale w których są 

świadczone usługi hotelarskie, pod pozycją 166); 

139) Dudziak Karolina, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Dudziak Karolina Club "Flamingo" 

(NIP 5491184407, legitymująca się wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 

Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej) - dla obiektu Club "Flamingo"(Wisła ul. Ustrońska 3, brak wpisu 

do prowadzonej przez Burmistrza Miasta Wisła ewidencji obiektów innych niż hotelarskie, ale w których są 

świadczone usługi hotelarskie); 

140) Dudzik Piotr, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Dudzik Piotr F.H.U. "BESTINI"  

(NIP: 6521625409, legitymujący się wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 

Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej) - dla obiektu noclegowego (Wisła ul. Malinka 13, brak wpisu do 

prowadzonej przez Burmistrza Miasta Wisła ewidencji obiektów innych niż hotelarskie, ale w których są 

świadczone usługi hotelarskie; 

141) Dyszkiewicz Andrzej - dla obiektu WILLA IRENA (Wisła ul. Willowa 17, wpis do prowadzonej przez 

Burmistrza Miasta Wisła ewidencji obiektów innych niż hotelarskie, ale w których są świadczone usługi 

hotelarskie, pod pozycją 187); 

142) 30) Dziechciarz Michał, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Michał Dziechciarz Kancelaria 

Radcy Prawnego (NIP 5481752904, legitymujący się wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji 

o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej) - dla obiektu Pod Stokiem Nad Potokiem (Wisła 
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ul. Partecznik 11, wpis do prowadzonej przez Burmistrza Miasta Wisła ewidencji obiektów innych niż 

hotelarskie, ale w których są świadczone usługi hotelarskie, pod pozycją 342); 

143) Faltyczko Jerzy, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Faltyczko Jerzy Firma Usługowa  

(NIP 5481021514, legitymująca się wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 

Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej) - dla obiektu Chata Rybna "Ciżemka"(Wisła ul. Górnośląska 24, 

brak wpisu do prowadzonej przez Burmistrza Miasta Wisła ewidencji obiektów innych niż hotelarskie, ale 

w których są świadczone usługi hotelarskie); 

144) Gaczkowski Julian, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Gaczkowski Julian Firma 

"AUTOTOM"(NIP 5481010835, legitymujący się wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji 

o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej) - dla obiektu Willa ALPEJSKA (Wisła ul. 1 Maja 

26, wpis do prowadzonej przez Burmistrza Miasta Wisła ewidencji obiektów innych niż hotelarskie,  

ale w których są świadczone usługi hotelarskie, pod pozycją 378); 

145) Gaczkowski Julian, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Gaczkowski Julian Firma 

"AUTOTOM"(NIP 5481010835, legitymujący się wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji 

o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej) - dla obiektu WILLA SZWAJCARIA (Wisła  

ul. Wyzwolenia 104, wpis do prowadzonej przez Burmistrza Miasta Wisła ewidencji obiektów innych niż 

hotelarskie, ale w których są świadczone usługi hotelarskie, pod pozycją 276); 

146) Gajewska Anna, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Anna Gajewska (NIP 5221305835, 

legitymująca się wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej 

Rzeczypospolitej Polskiej) - dla obiektu Apartament (Wisła ul. Bukowa 17/A7, brak wpisu do prowadzonej 

przez Burmistrza Miasta Wisła ewidencji obiektów innych niż hotelarskie, ale w których są świadczone 

usługi hotelarskie); 

147) Gawin Hołda Iwona - dla apartamentu (Wisła ul. Miła 2/210, brak wpisu do prowadzonej przez 

Burmistrza Miasta Wisła ewidencji obiektów innych niż hotelarskie, ale w których są świadczone usługi 

hotelarskie); 

147a) 31)Gawlik Bogdan, prowadzący działalność pod firmą Wędkarstwo Muchowe FLY FISHING Bogdan 

Gawlik (NIP 5471017066, legitymujący się wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 

Gospodarczej Rzeczpospolitej Polskiej) – dla obiektu Domek Drewniany Wisła (Wisła ul. Reymonta 3I, 

wpis do prowadzonej przez Burmistrza Miasta Wisła ewidencji obiektów innych niż hotelarskie,  

ale w których są świadczone usługi hotelarskie, pod pozycją 489); 

148) Gawłowska Agnieszka, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Agnieszka Gawłowska  

(NIP 5482278445, legitymująca się wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 

Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej) - dla obiektu OAZA SPOKOJU (Wisła os. Kozińce 28, wpis do 

prowadzonej przez Burmistrza Miasta Wisła ewidencji obiektów innych niż hotelarskie, ale w których są 

świadczone usługi hotelarskie, pod pozycją 87); 

149) Gazurek Aniela, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Aniela Gazurek (NIP 548-171-17-56, 

legitymująca się wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej 

Rzeczypospolitej Polskiej) - dla obiektu"U Andzi"(Wisła ul. Jesionowa 3, brak wpisu do prowadzonej 

przez Burmistrza Miasta Wisła ewidencji obiektów innych niż hotelarskie, ale w których są świadczone 

usługi hotelarskie); 

150) Gibiec Katarzyna, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Katarzyna Gibiec (NIP5481640714, 

legitymująca się wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej 

Rzeczypospolitej Polskiej) - dla obiektu Apartamenty MALINKA (Wisła ul. Malinka 42B, wpis do 

prowadzonej przez Burmistrza Miasta Wisła ewidencji obiektów innych niż hotelarskie, ale w których są 

świadczone usługi hotelarskie, pod pozycją 309); 

151) Goc Dariusz, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Dariusz Goc (NIP 5591560927, 

legitymujący się wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej 

Rzeczypospolitej Polskiej) - dla obiektu Zajazd KADAR (Wisła ul. Bulwar Słoneczny 1, wpis do 

prowadzonej przez Burmistrza Miasta Wisła ewidencji obiektów innych niż hotelarskie, ale w których są 

świadczone usługi hotelarskie, pod pozycją 77); 
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152) Gocek Artur, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą PPHUSONIA Artur Gocek  

(NIP 7251125286, legitymujący się wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 

Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej) - dla obiektu Apartament (Wisła ul. Bukowa 17/B2, brak wpisu 

do prowadzonej przez Burmistrza Miasta Wisła ewidencji obiektów innych niż hotelarskie, ale w których są 

świadczone usługi hotelarskie); 

153) Goliasz Liliana, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Liliana Goliasz Apartamenty Nova 

Dolina (NIP 5481537809, legitymująca się wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 

Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej) - dla obiektu Apartamenty NOVA DOLINA (Wisła ul. Torfowa 

5, wpis do prowadzonej przez Burmistrza Miasta Wisła ewidencji obiektów innych niż hotelarskie,  

ale w których są świadczone usługi hotelarskie, pod pozycją 150); 

154) Gołębiewski Tadeusz, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Hotel Gołębiewski Tadeusz 

Gołębiewski (NIP 1250010773, legitymujący się wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji 

o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej) - dla obiektu HOTEL Gołębiewski**** (Wisła  

ul. Al. Ks. bp. J. Bursche 3, wpis do prowadzonej przez Marszałka Województwa Śląskiego ewidencji 

obiektów hotelarskich); 

155) Gomola Anna - dla obiektu Agroturystyka POD CIEŃKOWEM (Wisła ul. Kędziorowska 12, wpis do 

prowadzonej przez Burmistrza Miasta Wisła ewidencji obiektów innych niż hotelarskie, ale w których są 

świadczone usługi hotelarskie, pod pozycją 292); 

156) Gomola Beata - dla obiektu POD CZUPLEM (Wisła ul. Chałupiańska 3A, wpis do prowadzonej przez 

Burmistrza Miasta Wisła ewidencji obiektów innych niż hotelarskie, ale w których są świadczone usługi 

hotelarskie, pod pozycją 363); 

157) Gomola Beata - dla obiektu U BEATKI (Wisła ul. Malinka 83, wpis do prowadzonej przez Burmistrza 

Miasta Wisła ewidencji obiektów innych niż hotelarskie, ale w których są świadczone usługi hotelarskie, 

pod pozycją 198); 

158) Gorzelany Janusz, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Gorzelany Janusz "ALLEGRO" 

(NIP 5482278793, legitymujący się wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 

Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej) - dla obiektu ALLEGRO (Wisła ul. Krzywa 7, wpis do 

prowadzonej przez Burmistrza Miasta Wisła ewidencji obiektów innych niż hotelarskie, ale w których są 

świadczone usługi hotelarskie, pod pozycją 60); 

159) Gospodarczyk Beata - dla obiektu KOCIA GÓRKA (Wisła os. Bucznik 3A, brak wpisu do prowadzonej 

przez Burmistrza Miasta Wisła ewidencji obiektów innych niż hotelarskie, ale w których są świadczone 

usługi hotelarskie); 

160) 32)<uchylony>; 

161) Górka Robert, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Górka Robert F.U.H. "AFRO" Robert 

Górka (NIP 5492056255, legitymujący się wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 

Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej) - dla obiektu Chata pod Górką (Wisła ul. Partecznik 32b, wpis do 

prowadzonej przez Burmistrza Miasta Wisła ewidencji obiektów innych niż hotelarskie, ale w których są 

świadczone usługi hotelarskie, pod pozycja 434); 

162) Górka Robert, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Górka Robert F.U.H. "AFRO" Robert 

Górka (NIP 5492056255, legitymujący się wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 

Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej) - dla obiektu "Chata pod Skocznią" (Wisła ul. Malinka 17a, wpis 

do prowadzonej przez Burmistrza Miasta Wisła ewidencji obiektów innych niż hotelarskie, ale w których są 

świadczone usługi hotelarskie, pod pozycją 453); 

163) Górka Robert, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Górka Robert F.U.H. "AFRO" Robert 

Górka (NIP 5492056255, legitymujący się wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 

Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej) - dla obiektu Apartament Kamienna (Wisła ul. Kamienna 1b/46, 

wpis do prowadzonej przez Burmistrza Miasta Wisła ewidencji obiektów innych niż hotelarskie,  

ale w których są świadczone usługi hotelarskie, pod pozycją 458); 

163a) Górka Robert, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Górka Robert F.U.H. "AFRO" Robert 

Górka (NIP 5492056255, legitymujący się wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 

Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej) - dla obiektu Apartament Centrum (Wisła os. XXV-Lecia 4,  
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wpis do prowadzonej przez Burmistrza Miasta Wisła ewidencji obiektów innych niż hotelarskie,  

ale w których są świadczone usługi hotelarskie, pod pozycją 467); 

163b) 33)Górka Robert, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Górka Robert F.U.H. "AFRO" Robert 

Górka (NIP 5492056255, legitymujący się wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 

Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej) - dla obiektu HOSTEL (Wisła os. Bajcary 14a, brak wpisu do 

prowadzonej przez Burmistrza Miasta Wisła ewidencji obiektów innych niż hotelarskie, ale w których są 

świadczone usługi hotelarskie); 

164) Grabas Beata, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Beata Grabas (NIP 6462543465, 

legitymująca się wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej 

Rzeczypospolitej Polskiej) - dla obiektu Willa DRAKULA (Wisła ul. Głębce 11A, wpis do prowadzonej 

przez Burmistrza Miasta Wisła ewidencji obiektów innych niż hotelarskie, ale w których są świadczone 

usługi hotelarskie, pod pozycją 287); 

165) Groschang Marcin, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Firma "GROSCHEK" Marcin 

Groschang (NIP 7271353665, legitymujący się wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 

Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej) - dla obiektu Zajazd Polski (Wisła ul. Nowina 1A, wpis do 

prowadzonej przez Burmistrza Miasta Wisła ewidencji obiektów innych niż hotelarskie, ale w których są 

świadczone usługi hotelarskie, pod pozycją 404); 

166) Gruber Małgorzata, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Małgorzata Gruber (NIP 

5480013926, legitymująca się wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej 

Rzeczypospolitej Polskiej) - dla obiektu Nowy Domek Jarzębianka (Wisła os. Jarzębata 20, wpis do 

prowadzonej przez Burmistrza Miasta Wisła ewidencji obiektów innych niż hotelarskie, ale w których są 

świadczone usługi hotelarskie, pod pozycją 457); 

166a) 34)Gruk Grzegorz  dla obiektu Domki Wisła (Wisła Reymonta 20, brak wpisu do prowadzonej przez 

Burmistrza Miasta Wisła ewidencji obiektów innych niż hotelarskie, ale w których są świadczone usługi 

hotelarskie); 

167) Gruszka Bogdan, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą PHU "TRANS-KRUSZ" Gruszka 

Bogdan (NIP 6381002759, legitymujący się wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 

Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej) - dla obiektu Apartamenty Nad Bankiem (Wisła ul. 1 Maja 59, 

wpis do prowadzonej przez Burmistrza Miasta Wisła ewidencji obiektów innych niż hotelarskie,  

ale w których są świadczone usługi hotelarskie, pod pozycją 148); 

168) Gruszka Bogdan, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą PHU "TRANS-KRUSZ" Gruszka 

Bogdan (NIP 6381002759, legitymujący się wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 

Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej) - dla obiektu Centrum GREEN HILL (Wisła ul. Dziechcinka 7, 

wpis do prowadzonej przez Burmistrza Miasta Wisła ewidencji obiektów innych niż hotelarskie,  

ale w których są świadczone usługi hotelarskie, pod pozycją 201); 

169) Grzonowicz Barbara, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Grzonowicz Barbara (NIP 

5481029160, legitymująca się wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej 

Rzeczypospolitej Polskiej) - dla obiektu Domki POD SKOCZNIĄ (Wisła ul. Malinka 2a, wpis do 

prowadzonej przez Burmistrza Miasta Wisła ewidencji obiektów innych niż hotelarskie, ale w których są 

świadczone usługi hotelarskie, pod pozycją 74); 

170) Grzywak Wojciech, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Wojciech Grzywak Firma 

Handlowo-Usługowa "AGAT". (NIP 5341025624, legitymujący się wpisem do Centralnej Ewidencji 

i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej) - dla obiektu Apartament POD 

KROKUSEM (Wisła ul. Górnośląska 11A/1, wpis do prowadzonej przez Burmistrza Miasta Wisła 

ewidencji obiektów innych niż hotelarskie, ale w których są świadczone usługi hotelarskie, pod pozycją 

351); 

171) Hanik Jacek, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Hanik Jacek Firma Handlowo-Usługowo-

Produkcyjna "Montana"(NIP 5481298339, legitymujący się wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji 

o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej) - dla obiektu WILLA RÓŻANA (Wisła ul. Różana 

3, wpis do prowadzonej przez Burmistrza Miasta Wisła ewidencji obiektów innych niż hotelarskie,  

ale w których są świadczone usługi hotelarskie, pod pozycją 92); 

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 21 – Poz. 894



171a) 35) Hanik Jacek, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Hanik Jacek Firma Handlowo-

Usługowo-Produkcyjna "Montana" (NIP 5481298339, legitymujący się wpisem do Centralnej Ewidencji 

i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej) - dla obiektu WILLA 1 (Wisła  

ul. Różana 1, brak wpisu do prowadzonej przez Burmistrza Miasta Wisła ewidencji obiektów innych niż 

hotelarskie, ale w których są świadczone usługi hotelarskie); 

172) Hanik Jacek, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Hanik Jacek Firma Handlowo-Usługowo-

Produkcyjna "Montana"(NIP 5481298339, legitymujący się wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji 

o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej) - dla obiektu Willa MONTANA (Wisła ul. 1 Maja 

71, wpis do prowadzonej przez Burmistrza Miasta Wisła ewidencji obiektów innych niż hotelarskie,  

ale w których są świadczone usługi hotelarskie, pod pozycją 216); 

173) Hanzel Wacław, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą MEGA - PRESS Wacław Hanzel (NIP 

548-207-15-43, legitymujący się wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej 

Rzeczypospolitej Polskiej) - dla obiektu Apartamenty 66C (Wisła ul. 1 Maja 66 c, wpis do prowadzonej 

przez Burmistrza Miasta Wisła ewidencji obiektów innych niż hotelarskie, ale w których są świadczone 

usługi hotelarskie, pod pozycją 419); 

174) 36)<uchylony>; 

175) Heczko Dorota, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą DOROTA HECZKO CZERNIAŃSKO 

STRZECHA (NIP 5482182260, legitymująca się wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji 

o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej) - dla obiektu POKOJE Gościnne Pati (Wisła  

ul. Słoneczna 4, brak wpisu do prowadzonej przez Burmistrza Miasta Wisła ewidencji obiektów innych niż 

hotelarskie, ale w których są świadczone usługi hotelarskie); 

176) Hołomek Ireneusz, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Hołomek Ireneusz Firma 

"PROFIT"(NIP 5481366414, legitymujący się wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 

Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej) - dla obiektu Willa LARYSA AGRO (Wisła ul. Gościejów 35, 

wpis do prowadzonej przez Burmistrza Miasta Wisła ewidencji obiektów innych niż hotelarskie,  

ale w których są świadczone usługi hotelarskie, pod pozycją 98); 

177) Hołomek Ireneusz, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Hołomek Ireneusz Firma 

"PROFIT"(NIP 5481366414, legitymujący się wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 

Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej) - dla obiektu Willa LARYSA CENTRO (Wisła ul. 1 Maja 85, 

wpis do prowadzonej przez Burmistrza Miasta Wisła ewidencji obiektów innych niż hotelarskie,  

ale w których są świadczone usługi hotelarskie, pod pozycją 124); 

178) Hołubowicz Marek, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Hołubowicz Marek "4 Pory Roku" 

(NIP 6441021879, legitymujący się wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 

Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej) - dla obiektu Apartament (Wisła ul. Gimnazjalna 3, brak wpisu do 

prowadzonej przez Burmistrza Miasta Wisła ewidencji obiektów innych niż hotelarskie, ale w których są 

świadczone usługi hotelarskie); 

179) Homańczyk Waleria - dla obiektu Apartament (Wisła ul. Miła 2/202, brak wpisu do prowadzonej przez 

Burmistrza Miasta Wisła ewidencji obiektów innych niż hotelarskie, ale w których są świadczone usługi 

hotelarskie); 

180) Hułubowicz Aneta, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Hołubowicz Aneta "PASSION"(NIP 

6441877072, legitymująca się wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej 

Rzeczypospolitej Polskiej) - dla obiektu Domek z Kominkiem (Wisła ul. Gimnazjalna 8, brak wpisu do 

prowadzonej przez Burmistrza Miasta Wisła ewidencji obiektów innych niż hotelarskie, ale w których są 

świadczone usługi hotelarskie); 

181) Idczak Jacek, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą APARTAMENTY WILLA JULIA 

JACEK IDCZAK (NIP 7322140354, legitymujący się wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji 

o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej) - dla obiektu Willa JULIA (Wisła os. Skolnity 1, 

wpis do prowadzonej przez Burmistrza Miasta Wisła ewidencji obiektów innych niż hotelarskie,  

ale w których są świadczone usługi hotelarskie, pod pozycją 137); 

182) Idzik Konrad, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą"GRUPA ANICON" Konrad Idzik (NIP 

6590003390, legitymujący się wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej 
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Rzeczypospolitej Polskiej) - dla obiektu VILLA CYNAMON (Wisła ul. Kopydło 39, wpis do prowadzonej 

przez Burmistrza Miasta Wisła ewidencji obiektów innych niż hotelarskie, ale w których są świadczone 

usługi hotelarskie, pod pozycją 131); 

183) Jajszczak Bożena - dla apartamentu "Apart Wisła"  (Wisła ul. Bukowa 17a/I2, brak wpisu do 

prowadzonej przez Burmistrza Miasta Wisła ewidencji obiektów innych niż hotelarskie, ale w których są 

świadczone usługi hotelarskie); 

184) Jakubik Krzysztof, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą F.G.K. "GAZ-KOM" Zakład 

Gazodynamiki Budynków Krzysztof Jakubik (NIP 6291778806, legitymujący się wpisem do Centralnej 

Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej) - dla obiektu Willa 

PASIKONIK (Wisła ul. Nowa 70, wpis do prowadzonej przez Burmistrza Miasta Wisła ewidencji obiektów 

innych niż hotelarskie, ale w których są świadczone usługi hotelarskie, pod pozycją 313); 

185) Jarosz Marian, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Jarosz Marian Dom Wypoczynkowy 

"Ania"(NIP 5480057295, legitymujący się wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 

Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej) - dla obiektu ANIA (Wisła ul. Świerkowa 3a, wpis do 

prowadzonej przez Burmistrza Miasta Wisła ewidencji obiektów innych niż hotelarskie, ale w których są 

świadczone usługi hotelarskie, pod pozycją 10); 

186) Jones Ewa, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą JONES EWA ELŻBIETA 

"OPATRZNOŚĆ"(NIP 5482574215, legitymująca się wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji 

o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej) - dla obiektu OPATRZNOŚĆ (Wisła ul. Brzozowa 

4, brak wpisu do prowadzonej przez Burmistrza Miasta Wisła ewidencji obiektów innych niż hotelarskie, 

ale w których są świadczone usługi hotelarskie); 

187) Jończyk Krzysztof, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Krzysztof Jończyk Pokoje Gościnne 

"ABBA"(NIP 5482528511, legitymujący się wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 

Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej) - dla obiektu Pokoje Gościnne ABBA (Wisła ul. Kopydło 5, wpis 

do prowadzonej przez Burmistrza Miasta Wisła ewidencji obiektów innych niż hotelarskie, ale w których są 

świadczone usługi hotelarskie, pod pozycją 299); 

188) Józefczuk Bożena - dla obiektu Apartament (Wisła ul. Bukowa 6A/11, brak wpisu do prowadzonej przez 

Burmistrza Miasta Wisła ewidencji obiektów innych niż hotelarskie, ale w których są świadczone usługi 

hotelarskie); 

189) Juchniewicz Józefa, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Juchniewicz Józefa (NIP 

9281544362, legitymująca się wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej 

Rzeczypospolitej Polskiej) - dla obiektu JUCHNIEWICZ JÓZEFA (Wisła ul. Wyzwolenia 94c, wpis do 

prowadzonej przez Burmistrza Miasta Wisła ewidencji obiektów innych niż hotelarskie, ale w których są 

świadczone usługi hotelarskie, pod pozycją 100); 

190) Juroszek-Korzeniowska Iwona, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą JUROSZEK-

KORZENIOWSKA IWONA (NIP 5481296197, legitymująca się wpisem do Centralnej Ewidencji 

i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej) - dla obiektu Hotel POLONIA * 

(Wisła ul. Wyzwolenia 34A, wpis do prowadzonej przez Marszałka Województwa Śląskiego ewidencji 

obiektów hotelarskich); 

191) Kalutycz Wiktor, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Wiktor Kalutycz Sezonowy Wynajem 

Pokoi (NIP 5481558415, legitymujący się wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 

Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej) - dla obiektu POD KUBALONKĄ (Wisła ul. Głębce 40, wpis do 

prowadzonej przez Burmistrza Miasta Wisła ewidencji obiektów innych niż hotelarskie, ale w których są 

świadczone usługi hotelarskie, pod pozycją 144); 

191a) 37) 38) Kałużny Marcin, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą JM STUDIO Kałużny Marcin 

(NIP 6251587885, legitymujący się wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji 

o DziałalnościGospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej) - dla obiektu Apartament Centrum & Park (Wisła 

ul. Prusa 19, wpis do prowadzonej przez Burmistrza Miasta Wisła ewidencji obiektów innych niż 

hotelarskie, ale w których są świadczone usługi hotelarskie, pod pozycją 483) 

191b) 39)40)Karas Klaudia, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Klaudia Karas - Pub Renegat  

(NIP 5482634207, legitymująca się wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 
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Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej) - dla obiektu VIVE EL MOMENTO (Wisła ul. Turystyczna 14B, 

wpis do prowadzonej przez Burmistrza Miasta Wisła ewidencji obiektów innych niż hotelarskie, ale 

w których są świadczone usługi hotelarskie, pod pozycją 486); 

192) Karas Małgorzata, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Pokoje z Klasą "ATMOSFERA" 

Małgorzata Karas (NIP 5481745241, legitymująca się wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji 

o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej) - dla obiektu Pokoje z Klasą ATMOSFERA (Wisła 

ul. Malinka 107, wpis do prowadzonej przez Burmistrza Miasta Wisła ewidencji obiektów innych niż 

hotelarskie, ale w których są świadczone usługi hotelarskie, pod pozycją 397); 

193) <uchylony>; 

194) Katelbach Danuta, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Pokoje Gościnne Danuta Katelbach 

(NIP 6411646787, legitymująca się wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 

Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej) - dla obiektu Pokoje Gościnne Danuta Katelbach (Wisła  

ul. Wyzwolenia 78b, wpis do prowadzonej przez Burmistrza Miasta Wisła ewidencji obiektów innych niż 

hotelarskie, ale w których są świadczone usługi hotelarskie, pod pozycją 35); 

195) Kędzior Jerzy, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Jerzy Kędzior Zajazd Głębce  

(NIP 5481036349, legitymujący się wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 

Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej) - dla obiektu ZAJAZD GŁĘBCE U GÓRALA (Wisła ul. Głębce 

32d, wpis do prowadzonej przez Burmistrza Miasta Wisła ewidencji obiektów innych niż hotelarskie, ale 

w których są świadczone usługi hotelarskie, pod pozycją 125); 

196) Kilian Joanna - dla obiektu noclegowego (Wisła ul. Partecznik 22C, brak wpisu do prowadzonej przez 

Burmistrza Miasta Wisła ewidencji obiektów innych niż hotelarskie, ale w których są świadczone usługi 

hotelarskie); 

197) Kiraga Grzegorz, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Kiraga Grzegorz Firma Usługowo-

Handlowa CYPRYS (NIP 7171140036, legitymujący się wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji 

o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej) - dla obiektu Willa CYPRYS (Wisła ul. Willowa 

22a, wpis do prowadzonej przez Burmistrza Miasta Wisła ewidencji obiektów innych niż hotelarskie,  

ale w których są świadczone usługi hotelarskie, pod pozycją 40); 

198) Kluczniok Bartosz, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Kluczniok Bartosz Kluczniok 

Bartosz (NIP 6423022153, legitymujący się wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 

Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej) - dla obiektu NAD RZEKĄ (Wisła ul. Konopnickiej 12, brak 

wpisu do prowadzonej przez Burmistrza Miasta Wisła ewidencji obiektów innych niż hotelarskie,  

ale w których są świadczone usługi hotelarskie); 

199) Kluczniok Bogdan, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Kluczniok Bogdan Wspólnik 

W Spółce Cywilnej (NIP 6421015692, legitymujący się wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji 

o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej) - dla obiektu NAD RZEKĄ (Wisła  

ul. Konopnickiej 12, brak wpisu do prowadzonej przez Burmistrza Miasta Wisła ewidencji obiektów innych 

niż hotelarskie, ale w których są świadczone usługi hotelarskie); 

200) Kluczniok Maciej, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą KLUCZNIOK MACIEJ 

KLUCZNIOK MACIEJ (NIP 6423022176, legitymujący się wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji 

o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej) - dla obiektu NAD RZEKĄ (Wisła  

ul. Konopnickiej 12, brak wpisu do prowadzonej przez Burmistrza Miasta Wisła ewidencji obiektów innych 

niż hotelarskie, ale w których są świadczone usługi hotelarskie); 

201) Konderla Dariusz, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Konderla Dariusz Mała Gastronomia 

(NIP 5482109464, legitymujący się wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 

Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej) - dla obiektu U FOJTA (Wisła ul. Branców 2, wpis do 

prowadzonej przez Burmistrza Miasta Wisła ewidencji obiektów innych niż hotelarskie, ale w których są 

świadczone usługi hotelarskie, pod pozycją 48); 

202) Kopczyk Katarzyna, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Katarzyna Kopczyk "Apartamenty 

Bukowa" (NIP 6462102181, legitymująca się wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 

Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej) - dla obiektu "Apartamenty Bukowa" (Wisła ul. Bukowa 6, brak 

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 24 – Poz. 894



wpisu do prowadzonej przez Burmistrza Miasta Wisła ewidencji obiektów innych niż hotelarskie,  

ale w których są świadczone usługi hotelarskie); 

203) Kopiec Teresa, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Kopiec Teresa "Beskid" Teresa Kopiec 

(NIP 5481502277, legitymująca się wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 

Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej) - dla obiektu WILLA BESKID (Wisła ul. Willowa 8, brak wpisu 

do prowadzonej przez Burmistrza Miasta Wisła ewidencji obiektów innych niż hotelarskie, ale w których są 

świadczone usługi hotelarskie); 

204) Kosek Karolina (NIP 6252333572) oraz Kosek Rafał (NIP 6251420139), prowadzący wspólnie 

działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej  (NIP 6252458121, Regon 365151029) - dla obiektu 

Willa Monte (Wisła ul. Malinka 31A, wpisu do prowadzonej przez Burmistrza Miasta Wisła ewidencji 

obiektów innych niż hotelarskie, ale w których są świadczone usługi hotelarskie, pod pozycją 439); 

205) Kotas Rudolf, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą KOTAS RUDOLF MAKOT  

(NIP 5481024234, legitymujący się wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 

Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej) - dla obiektu CICHY ZAKĄTEK (Wisła ul. Towarowa 8, wpis do 

prowadzonej przez Burmistrza Miasta Wisła ewidencji obiektów innych niż hotelarskie, ale w których są 

świadczone usługi hotelarskie, pod pozycją 372); 

206) Kowalczyk Agata, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą POLTHERA Agata Kowalczyk  

(NIP 6521295739, legitymująca się wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 

Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej) - dla obiektu Domek letniskowy (Wisła Os. Bucznik 12, brak 

wpisu do prowadzonej przez Burmistrza Miasta Wisła ewidencji obiektów innych niż hotelarskie, ale 

w których są świadczone usługi hotelarskie); 

207) Kowalik Stanisław, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą KOWALIK STANISŁAW 

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "DAKO" Nazwa skrócona: PHU "DAKO" 

(NIP 5480005306, legitymujący się wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 

Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej) - dla obiektu POKOJE PIAST (Wisła ul. 1 Maja 45, brak wpisu 

do prowadzonej przez Burmistrza Miasta Wisła ewidencji obiektów innych niż hotelarskie, ale w których są 

świadczone usługi hotelarskie); 

208) Kozłowska Barbara, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą"Arka Bis" Barbara Kozłowska  

(NIP 5481560547, legitymująca się wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 

Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej) - dla obiektu Hotel ARKA BIS ** (Wisła ul. Świerkowa 8, wpis 

do prowadzonej przez Marszałka Województwa Śląskiego ewidencji obiektów hotelarskich); 

209) Kożuch Michał, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Michał Kożuch Wisła Cały Rok  

(NIP: 9490380373, legitymujący się wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 

Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej) - dla obiektu noclegowego (Wisła ul. Kopydło 51/6, brak wpisu 

do prowadzonej przez Burmistrza Miasta Wisła ewidencji obiektów innych niż hotelarskie, ale w których są 

świadczone usługi hotelarskie); 

210) Krakowiak-Miler Lucyna, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Maxima-Tur (NIP 548-167-

39-26, legitymująca się wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej 

Rzeczypospolitej Polskiej) - dla obiektu Willa Pod Starą Skocznią (Wisła ul. Leśna 20, wpis do 

prowadzonej przez Burmistrza Miasta Wisła ewidencji obiektów innych niż hotelarskie, ale w których są 

świadczone usługi hotelarskie, pod pozycją 426); 

211) Królewiak Ewa, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Ewa Królewiak "KEX-POL" 

(NIP 6331712967, legitymująca się wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 

Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej) - dla obiektu WENECJA (Wisła ul. Wyzwolenia 78, wpis do 

prowadzonej przez Burmistrza Miasta Wisła ewidencji obiektów innych niż hotelarskie, ale w których są 

świadczone usługi hotelarskie, pod pozycją 76); 

212) Kryj Krzysztof, Bogusław Rojek, Jan Kuczera i Zbigniew Zimonczyk, prowadzący wspólnie działalność 

gospodarczą pod firmą "KOMA" S.C. (NIP 6422574471) - dla obiektu SILESIA (Wisła ul. Bukowa 4, wpis 

do prowadzonej przez Burmistrza Miasta Wisła ewidencji obiektów innych niż hotelarskie, ale w których są 

świadczone usługi hotelarskie, pod pozycją 153); 
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213) Krysiak Jacek, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Jacek Krysiak Taxi (NIP 5482114494, 

legitymujący się wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej 

Rzeczypospolitej Polskiej) - dla obiektu POD SIGLANAMI (Wisła ul. Reymonta 17, brak wpisu do 

prowadzonej przez Burmistrza Miasta Wisła ewidencji obiektów innych niż hotelarskie, ale w których są 

świadczone usługi hotelarskie); 

214) Kubaczka Krystyna, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Krystyna Kubaczka  

(NIP: 5481272340, legitymująca się wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 

Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej) - dla obiektu Apartamenty "KRYSTYNA" (Wisła ul. Biała 

Wisełka 20, wpis do prowadzonej przez Burmistrza Miasta Wisła ewidencji obiektów innych niż 

hotelarskie, ale w których są świadczone usługi hotelarskie, pod pozycją 186); 

215) Kubalewska Mirosława, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Mirosława Kubalewska 

"Mirian" Przedsiębiorstwo Finansowo-Usługowo-Handlowe (NIP 972-052-73-90, legitymująca się wpisem 

do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej) - dla obiektu 

Dom SARNA (Wisła ul. Sarnia 26, wpis do prowadzonej przez Burmistrza Miasta Wisła ewidencji 

obiektów innych niż hotelarskie, ale w których są świadczone usługi hotelarskie, pod pozycją 330); 

216) Kubiak Włodzimierz, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Włodzimierz Kubiak Firma 

Handlowo-Usługowa KIMEX (NIP 7820003662, legitymujący się wpisem do Centralnej Ewidencji 

i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej) - dla obiektu Willa VANILLA  

(Wisła ul. Kopydło 23, wpis do prowadzonej przez Burmistrza Miasta Wisła ewidencji obiektów innych niż 

hotelarskie, ale w których są świadczone usługi hotelarskie, pod pozycją 58); 

216a) 41)Kubień Małgorzata, prowadząca działalność pod firmą Salon Fryzjerski Małgorzata  

(NIP 6771304037, legitymująca się wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 

Gospodarczej Rzeczpospolitej Polskiej) – dla obiektu Willa Małgorzata (Wisła ul. Na Groń 21, brak wpisu 

do prowadzonej przez Burmistrza Miasta Wisła ewidencji obiektów innych niż hotelarskie, ale w których są 

świadczone usługi hotelarskie); 

217) Kucharska Anna, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Anna Kucharska Willa Amaretto  

(NIP 7721040476, legitymująca się wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 

Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej) - dla obiektu Willa AMARETTO (Wisła ul. 11 Listopada 2B, 

wpis do prowadzonej przez Burmistrza Miasta Wisła ewidencji obiektów innych niż hotelarskie,  

ale w których są świadczone usługi hotelarskie, pod pozycją 416); 

218) Kucierski Łukasz, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Kucierski Łukasz "STEJA 

TRAVEL"(NIP 6381536432, legitymujący się wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 

Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej) - dla obiektu Dom "u Łukasza"(Wisła os. Jurzyków 20E, brak 

wpisu do prowadzonej przez Burmistrza Miasta Wisła ewidencji obiektów innych niż hotelarskie,  

ale w których są świadczone usługi hotelarskie); 

219) Kucierski Stefan, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Kucierski Stefan "Steja" 

(NIP 6331001870, legitymujący się wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 

Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej) - dla obiektu Dom "u Remika"(Wisła ul. Cieńków 9, wpis do 

prowadzonej przez Burmistrza Miasta Wisła ewidencji obiektów innych niż hotelarskie, ale w których są 

świadczone usługi hotelarskie, pod pozycją 381); 

220) 42) <uchylony>; 

221) Kufa Jerzy, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Kufa Jerzy (NIP 5481001144, legitymujący 

się wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej) - 

dla obiektu KUFA JAMA (Wisła ul. 1 Maja 29, wpis do prowadzonej przez Burmistrza Miasta Wisła 

ewidencji obiektów innych niż hotelarskie, ale w których są świadczone usługi hotelarskie, pod pozycją 

123); 

222) Kukuczka Beata, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Beata Kukuczka (NIP 6511049832, 

legitymująca się wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej 

Rzeczypospolitej Polskiej) - dla obiektu SŁONECZNE ZACISZE (Wisła ul. Branców 12c, wpis do 

prowadzonej przez Burmistrza Miasta Wisła ewidencji obiektów innych niż hotelarskie, ale w których są 

świadczone usługi hotelarskie, pod pozycją 415); 
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223) Kuligowscy Grzegorz i Małgorzata - dla obiektu GÓRSKA CHATA (Wisła ul. Na Groń 6c, wpis do 

prowadzonej przez Burmistrza Miasta Wisła ewidencji obiektów innych niż hotelarskie, ale w których są 

świadczone usługi hotelarskie, pod pozycją 267); 

224) Kunysz Jakub, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Jakub Kunysz (NIP: 5482673905, 

legitymujący się wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej 

Rzeczypospolitej Polskiej) - dla obiektu WIKTORIA (Wisła ul. Olimpijska 4, wpis do prowadzonej przez 

Burmistrza Miasta Wisła ewidencji obiektów innych niż hotelarskie, ale w których są świadczone usługi 

hotelarskie, pod pozycją 449); 

225) Kuś Jan, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Produkcja, Usługi, Handel Hurtowy 

i Detaliczny Jan Kuś A) Pawilon Handlowy "J. Kuś"; B). Restauracja "Przy Kominku"; C). Skład-Magazyn 

Artykułów Spożywczo-Przemysłowych; D). Pawilon Handlowy "MEGASAM"; E) Wynajem 

Apartamentów Jan Kuś (NIP 8330000160, legitymujący się wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji 

o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej) - dla obiektu Apartament (Wisła ul. Bukowa 

17/C11,  brak wpisu do prowadzonej przez Burmistrza Miasta Wisła ewidencji obiektów innych niż 

hotelarskie, ale w których są świadczone usługi hotelarskie); 

225a) 43)<uchylony>; 

226) <uchylony>; 

227) 44) <uchylony>; 

228) Lazar Jerzy, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Jerzy Lazar Domek Drwala  

(NIP 5481727786, legitymujący się wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 

Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej) - dla obiektu Domek DRWALA (Wisła os. Kozińce 17, wpis do 

prowadzonej przez Burmistrza Miasta Wisła ewidencji obiektów innych niż hotelarskie, ale w których są 

świadczone usługi hotelarskie, pod pozycją 394); 

229) Lazar Krzysztof, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Lazar Krzysztof Murarstwo  

(NIP 5481688543, legitymujący się wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 

Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej) - dla obiektu DINA (Wisła ul. Głębce 32e, wpis do prowadzonej 

przez Burmistrza Miasta Wisła ewidencji obiektów innych niż hotelarskie, ale w których są świadczone 

usługi hotelarskie, pod pozycją 273); 

230) Lebek Izolda, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Izolda Lebek Dom Wypoczynkowy 

AMBER Lebek Izolda (NIP 5751027918, legitymująca się wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji 

o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej) - dla obiektu AMBER DW (Wisła  

ul. Chałupiańska 2B, wpis do prowadzonej przez Burmistrza Miasta Wisła ewidencji obiektów innych niż 

hotelarskie, ale w których są świadczone usługi hotelarskie, pod pozycją 316); 

231) Liebich Anita, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą "Silesianit" Anita Liebich  

(NIP 9542165587, legitymująca się wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 

Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej) - dla obiektu noclegowego (Wisła ul. Bukowa 17a, brak wpisu do 

prowadzonej przez Burmistrza Miasta Wisła ewidencji obiektów innych niż hotelarskie, ale w których są 

świadczone usługi hotelarskie); 

232) Lisek Ilona, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Ilona Lisek Willa FOX (NIP 575-100-13-79, 

legitymująca się wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej 

Rzeczypospolitej Polskiej) - dla obiektu Willa FOX (Wisła ul. Konopnickiej 21a, wpis do prowadzonej 

przez Burmistrza Miasta Wisła ewidencji obiektów innych niż hotelarskie, ale w których są świadczone 

usługi hotelarskie, pod pozycją 424); 

232a) 45)Łęcki Wojciech, prowadzący działalność pod firmą 4SPIRIT Wojciech Łęcki (NIP 5222209499, 

legitymujący się wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczpospolitej 

Polskiej) – dla obiektu WILLA KLONOWA (Wisła ul. Klonowa 3, brak wpisu do prowadzonej przez 

Burmistrza Miasta Wisła ewidencji obiektów innych niż hotelarskie, ale w których są świadczone usługi 

hotelarskie); 

233) Łoś Krystyna, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe 

IMPAKS Krystyna Łoś (NIP 9481225271, legitymująca się wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji 

o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej) - dla obiektu Willa DOMINIKA (Wisła ul. 1 Maja 
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38, wpis do prowadzonej przez Burmistrza Miasta Wisła ewidencji obiektów innych niż hotelarskie, ale 

w których są świadczone usługi hotelarskie, pod pozycją 279); 

234) Macura Walter - dla obiektu DWOREK SYLWIA (Wisła ul. Al. Ks. bp. J. Bursche 55, wpis do 

prowadzonej przez Burmistrza Miasta Wisła ewidencji obiektów innych niż hotelarskie, ale w których są 

świadczone usługi hotelarskie, pod pozycją 65); 

235) Madzia Adam, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Madzia Adam Blacharstwo-Lakiernictwo 

(NIP 5481365886, legitymujący się wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 

Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej) - dla obiektu Domek Madzia (Wisła ul. Ustrońska 16, brak wpisu 

do prowadzonej przez Burmistrza Miasta Wisła ewidencji obiektów innych niż hotelarskie, ale w których są 

świadczone usługi hotelarskie); 

236) Madzia Adam, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Madzia Adam Blacharstwo-Lakiernictwo 

(NIP 5481365886, legitymujący się wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 

Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej) - dla obiektu Willa Madzia (Wisła ul. Wyzwolenia 70N, brak 

wpisu do prowadzonej przez Burmistrza Miasta Wisła ewidencji obiektów innych niż hotelarskie,  

ale w których są świadczone usługi hotelarskie); 

237) Madzia Andrzej, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Madzia Andrzej Tartak 

"MALINKA"(NIP 5481325332, legitymujący się wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji 

o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej) - dla obiektu U MADZI (Wisła ul. Niedźwiedzia 1, 

wpis do prowadzonej przez Burmistrza Miasta Wisła ewidencji obiektów innych niż hotelarskie,  

ale w których są świadczone usługi hotelarskie, pod pozycją 281); 

238) Madzia Danuta, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Madzia Danuta Chatka Malinka  

(NIP 5481165495, legitymująca się wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 

Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej) - dla obiektu CHATKA MALINKA (Wisła ul. Malinka 7, wpis do 

prowadzonej przez Burmistrza Miasta Wisła ewidencji obiektów innych niż hotelarskie, ale w których są 

świadczone usługi hotelarskie, pod pozycją 158); 

239) Madzia Karolina, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Madzia Karolina Zajazd Zieleńska 

Polana (NIP 5482431987, legitymująca się wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 

Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej) - dla obiektu Zajazd ZIELEŃSKA POLANA I (Wisła ul. Malinka 

52, wpis do prowadzonej przez Burmistrza Miasta Wisła ewidencji obiektów innych niż hotelarskie,  

ale w których są świadczone usługi hotelarskie, pod pozycją 352); 

240) Madzia Karolina, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Madzia Karolina Zajazd Zieleńska 

Polana (NIP 5482431987, legitymująca się wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 

Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej) - dla obiektu Zajazd ZIELEŃSKA POLANA II (Wisła  

os. Bajcary 3, wpis do prowadzonej przez Burmistrza Miasta Wisła ewidencji obiektów innych niż 

hotelarskie, ale w których są świadczone usługi hotelarskie, pod pozycją 353); 

241) Madzia Rudolf i Andrzej Madzia, prowadzący wspólnie działalność gospodarczą pod firmą Tartak 

"MALINKA" S.C. (NIP 5481004763 - dla obiektu MAJA (Wisła ul. Niedźwiedzia 1F, brak wpisu do 

prowadzonej przez Burmistrza Miasta Wisła ewidencji obiektów innych niż hotelarskie, ale w których są 

świadczone usługi hotelarskie); 

242) Madzia Rudolf i Andrzej Madzia, prowadzący wspólnie działalność gospodarczą pod firmą Tartak 

"MALINKA" S.C. (NIP 5481004763 - dla obiektu U MADZI (Wisła ul. Niedźwiedzia 1, wpis do 

prowadzonej przez Burmistrza Miasta Wisła ewidencji obiektów innych niż hotelarskie, ale w których są 

świadczone usługi hotelarskie, pod pozycją 281); 

243) Malich Barbara, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Malich Barbara Pokoje Gościnne 

"DARIA"(NIP 5481386121, legitymująca się wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 

Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej) - dla obiektu DARIA (Wisła ul. Dziechcinka 19, wpis do 

prowadzonej przez Burmistrza Miasta Wisła ewidencji obiektów innych niż hotelarskie, ale w których są 

świadczone usługi hotelarskie, pod pozycją 171); 

244) Malinowski Andrzej, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą WILLA - LOTOS Andrzej 

Malinowski (NIP 5471197418, legitymujący się wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji 

o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej) - dla obiektu WILLA LOTOS (Wisła  
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ul. 11 Listopada 31, brak wpisu do prowadzonej przez Burmistrza Miasta Wisła ewidencji obiektów innych 

niż hotelarskie, ale w których są świadczone usługi hotelarskie); 

245) Małysz Izabela, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Małysz Izabela "Małysz Sport"  

(NIP: 5482146519, legitymująca się wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 

Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej) - dla obiektu Apartamenty "U Małyszów" (Wisła ul. Bukowa 8A, 

wpis do prowadzonej przez Burmistrza Miasta Wisła ewidencji obiektów innych niż hotelarskie,  

ale w których są świadczone usługi hotelarskie, pod pozycją 450; 

246) Marciniak Waldemar, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą MARLIGHT Waldemar 

Marciniak (NIP 9251915351, legitymujący się wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 

Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej) - dla obiektu NA STOKU (Wisła ul. Cieślarów 26B, wpis do 

prowadzonej przez Burmistrza Miasta Wisła ewidencji obiektów innych niż hotelarskie, ale w których są 

świadczone usługi hotelarskie, pod pozycją 303); 

247) Marcol Katarzyna, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Marcol Katarzyna "MARCOL"  

(NIP 5482082630, legitymująca się wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 

Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej) - dla obiektu KALINA (Wisła ul. Lipowa 22, wpis do 

prowadzonej przez Burmistrza Miasta Wisła ewidencji obiektów innych niż hotelarskie, ale w których są 

świadczone usługi hotelarskie, pod pozycją 185); 

248) Marcol Katarzyna, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Marcol Katarzyna "MARCOL"  

(NIP 5482082630, legitymujący się wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 

Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej) - dla obiektu Willa RETRO (Wisła ul. Torfowa 7, wpis do 

prowadzonej przez Burmistrza Miasta Wisła ewidencji obiektów innych niż hotelarskie, ale w których są 

świadczone usługi hotelarskie, pod pozycją 233); 

249) Marek Agnieszka, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą AGNIESZKA MAREK POKOJE 

GOŚCINNE "U AGNIESZKI" (NIP 5482126161, legitymująca się wpisem do Centralnej Ewidencji 

i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej) - dla obiektu U AGNIESZKI (Wisła 

ul. Krótka 1, wpis do prowadzonej przez Burmistrza Miasta Wisła ewidencji obiektów innych niż 

hotelarskie, ale w których są świadczone usługi hotelarskie, pod pozycją 161); 

250) Marek Katarzyna, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Marek Katarzyna ZAJAZD 

"U SZEWCA" (NIP 5481257843, legitymująca się wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji 

o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej) - dla obiektu Zajazd U SZEWCA (Wisła  

ul. Malinka 61, wpis do prowadzonej przez Burmistrza Miasta Wisła ewidencji obiektów innych niż 

hotelarskie, ale w których są świadczone usługi hotelarskie, pod pozycją 326); 

251) Markiewicz Jarosław, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Just Office Jarosław Markiewicz 

(NIP 5221147135, legitymujący się wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 

Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej) - dla obiektu Willa POD JEMIOŁĄ (Wisła ul. Leśna 12, wpis do 

prowadzonej przez Burmistrza Miasta Wisła ewidencji obiektów innych niż hotelarskie, ale w których są 

świadczone usługi hotelarskie, pod pozycją 365); 

252) 46) Markuzel Sonia, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Pasieka pszczela Sonia Markuzel 

(NIP 5482258247, legitymująca się wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 

Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej) - dla obiektu U Tadka (Wisła ul. 11 Listopada 15B, wpis do 

prowadzonej przez Burmistrza Miasta Wisła ewidencji obiektów innych niż hotelarskie, ale w których są 

świadczone usługi hotelarskie, pod pozycją 393); 

253) 47) <uchylony>; 

254) 48)Matla Iwona, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Pokoje Gościnne Iwona Matla  

(NIP 5480018148, legitymująca się wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 

Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej) - dla obiektu Pokoje Zosieńka (Wisła ul. 1 Maja 46b, brak wpisu 

do prowadzonej przez Burmistrza Miasta Wisła ewidencji obiektów innych niż hotelarskie, ale w których są 

świadczone usługi hotelarskie); 

255) Mękwiński Maciej - dla obiektu Pokoje u Macieja i Danusi (Wisła ul. Na Groń 6, brak wpisu do 

prowadzonej przez Burmistrza Miasta Wisła ewidencji obiektów innych niż hotelarskie, ale w których są 

świadczone usługi hotelarskie); 
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256) Michalik Aleksander, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Firma Handlowo Usługowa  

(NIP 5481253271, legitymujący się wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 

Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej) - dla obiektu Wynajem pokoi (Wisła os. Borowina 4, brak wpisu 

do prowadzonej przez Burmistrza Miasta Wisła ewidencji obiektów innych niż hotelarskie, ale w których są 

świadczone usługi hotelarskie); 

257) Michalski Andrzej, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Michalski Andrzej Inter Projekt  

(NIP 6482239003, legitymujący się wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 

Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej) - dla obiektu WILLA JANA (Wisła ul. Willowa 24, wpis do 

prowadzonej przez Burmistrza Miasta Wisła ewidencji obiektów innych niż hotelarskie, ale w których są 

świadczone usługi hotelarskie, pod pozycją 93); 

258) Michalski Andrzej, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Michalski Andrzej Inter Projekt  

(NIP 6482239003, legitymujący się wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 

Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej) - dla obiektu Willa JANA (Wisła ul. Willowa 26, wpis do 

prowadzonej przez Burmistrza Miasta Wisła ewidencji obiektów innych niż hotelarskie, ale w których są 

świadczone usługi hotelarskie, pod pozycją 234); 

258a) Michoń Zygmunt, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Zygmunt Michoń „Michoń-

Konsulting" (NIP 8942497217, legitymujący się wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji 

o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej) - dla obiektu "Michoniówka" (Wisła os. Równe 1, 

brak wpisu do prowadzonej przez Burmistrza Miasta Wisła ewidencji obiektów innych niż hotelarskie,  

ale w których są świadczone usługi hotelarskie); 

259) Misiek Marek (NIP: 6340025723) i Ryszard Misiek (NIP: 9541608249), prowadzący wspólnie 

działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej (NIP: 9542617049) - dla obiektu POTOK (Wisła  

ul. Kopydło 42, wpis do prowadzonej przez Burmistrza Miasta Wisła ewidencji obiektów innych niż 

hotelarskie, ale w których są świadczone usługi hotelarskie, pod pozycją 151); 

260) Mitręga Sławomir, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Mitręga Sławomir Agroturystyka  

"U Matysa" (NIP 5482334557, legitymujący się wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji 

o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej) - dla obiektu U MATYSA (Wisła ul. Malinka 85a, 

wpis do prowadzonej przez Burmistrza Miasta Wisła ewidencji obiektów innych niż hotelarskie, ale 

w których są świadczone usługi hotelarskie, pod pozycją 56); 

261) Mleczek Beata, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Beata Mleczek escadoro  

(NIP 5482098051, legitymująca się wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 

Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej) - dla obiektu Sento Home (Wisła os. Jurzyków 16FD, brak wpisu 

do prowadzonej przez Burmistrza Miasta Wisła ewidencji obiektów innych niż hotelarskie, ale w których są 

świadczone usługi hotelarskie); 

262) Młynarczyk Marcin - dla obiektu U MŁYNARCZYKA (Wisła ul. Kędziorowska 3, wpis do 

prowadzonej przez Burmistrza Miasta Wisła ewidencji obiektów innych niż hotelarskie, ale w których są 

świadczone usługi hotelarskie, pod pozycją 205); 

263) Morga Grzegorz, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Morga Grzegorz (NIP 6430003292, 

legitymujący się wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej 

Rzeczypospolitej Polskiej) - dla obiektu Atrakcje POD BRZÓZKĄ (Wisła ul. Partecznik 19, wpis do 

prowadzonej przez Burmistrza Miasta Wisła ewidencji obiektów innych niż hotelarskie, ale w których są 

świadczone usługi hotelarskie, pod pozycją 200); 

264) 49)<uchylony>; 

264a) 50)Mróz Łukasz, prowadzący działalność pod Tech-dam Realizacje Przemysłowe Łukasz Mróz  

(NIP 6482633705, legitymujący się wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 

Gospodarczej Rzeczpospolitej Polskiej) – dla obiektu Malinowe Tarasy (Wisła ul. Koszarzyska nr działki 

4070/381, wpis do prowadzonej przez Burmistrza Miasta Wisła ewidencji obiektów innych niż hotelarskie, 

ale w których są świadczone usługi hotelarskie, pod pozycją 498); 

265) Mrózek Andrzej, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Mrózek Andrzej Przedsiębiorstwo 

Handlowo- Usługowe "U JĘDRYSA"(NIP 5482131185, legitymujący się wpisem do Centralnej Ewidencji 

i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej) - dla obiektu Zapiecek U JĘDRYSA 
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(Wisła ul. Konopnickiej 25, wpis do prowadzonej przez Burmistrza Miasta Wisła ewidencji obiektów 

innych niż hotelarskie, ale w których są świadczone usługi hotelarskie, pod pozycją 165); 

266) Musioł Feliks, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą MUCOLD Musioł Feliks  

(NIP 5481608478, legitymujący się wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 

Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej) - dla obiektu Willa EUROPA (Wisła ul. 1 Maja 44c, wpis do 

prowadzonej przez Burmistrza Miasta Wisła ewidencji obiektów innych niż hotelarskie, ale w których są 

świadczone usługi hotelarskie, pod pozycją 331); 

267) Nędza Zbigniew, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO 

HANDLOWE "MARINEX" ZBIGNIEW NĘDZA (NIP 6251439222, legitymujący się wpisem do 

Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej) - dla obiektu 

DOMINIK - Pokoje (Wisła ul. Czarne 13, wpis do prowadzonej przez Burmistrza Miasta Wisła ewidencji 

obiektów innych niż hotelarskie, ale w których są świadczone usługi hotelarskie, pod pozycją 336); 

268) Niedzielska Anna, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Anna Niedzielska (NIP 5481173460, 

legitymująca się wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej 

Rzeczypospolitej Polskiej) - dla obiektu EWUNIA (Wisła ul. Wyzwolenia 100, wpis do prowadzonej przez 

Burmistrza Miasta Wisła ewidencji obiektów innych niż hotelarskie, ale w których są świadczone usługi 

hotelarskie, pod pozycją 19); 

269) Niedziółka Katarzyna, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą JAWOR Katarzyna Niedziółka 

(NIP 5222353026, legitymująca się wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 

Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej) - dla obiektu JAWOROWA CHATA (Wisła ul. Brzozowa 1, wpis 

do prowadzonej przez Burmistrza Miasta Wisła ewidencji obiektów innych niż hotelarskie, ale w których są 

świadczone usługi hotelarskie, pod pozycją 284); 

270) Nogowczyk Marcin - dla obiektu U GAZDY (Wisła ul. Reymonta 15, wpis do prowadzonej przez 

Burmistrza Miasta Wisła ewidencji obiektów innych niż hotelarskie, ale w których są świadczone usługi 

hotelarskie, pod pozycją 337); 

271) Nowicka Emilia, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Emilia Nowicka (NIP 5481443221, 

legitymujący się wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej 

Rzeczypospolitej Polskiej) - dla obiektu noclegowego (Wisła ul. Lipowa 18, wpis do prowadzonej przez 

Burmistrza Miasta Wisła ewidencji obiektów innych niż hotelarskie, ale w których są świadczone usługi 

hotelarskie, pod pozycją 16); 

272) Nowicki Mirosław, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Nowicki Mirosław Stołówka 

Gospodnia i Wynajem Pokoi (NIP 5481512867, legitymujący się wpisem do Centralnej Ewidencji 

i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej) - dla obiektu NOWICKI MIROSŁAW 

(Wisła ul. Lipowa 18 b, wpis do prowadzonej przez Burmistrza Miasta Wisła ewidencji obiektów innych 

niż hotelarskie, ale w których są świadczone usługi hotelarskie, pod pozycją 194); 

273) Nowińska Jemina, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Jemina Nowińska "LUNA"(NIP 

5482631580, legitymująca się wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej 

Rzeczypospolitej Polskiej) - dla obiektu GRAPA (Wisła ul. Biała Wisełka 18, wpis do prowadzonej przez 

Burmistrza Miasta Wisła ewidencji obiektów innych niż hotelarskie, ale w których są świadczone usługi 

hotelarskie, pod pozycją 89); 

273a) 51)Ocap Marzena dla obiektu Na Spokojnej (Wisła ul. Spokojna 24d/5, brak wpisu do prowadzonej 

przez Burmistrza Miasta Wisła ewidencji obiektów innych niż hotelarskie, ale w których są świadczone 

usługi hotelarskie); 

274) Oklesińska Teresa, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą "ADA" Teresa Oklesińska  

(NIP: 5321026112, legitymująca się wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 

Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej) - dla obiektu Noclegi "Ada" (Wisła ul. Sarnia 4, wpis do 

prowadzonej przez Burmistrza Miasta Wisła ewidencji obiektów innych niż hotelarskie, ale w których są 

świadczone usługi hotelarskie, pod pozycją 218; 

275) Okroshko Katarzyna, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Jukami 2 Katarzyna Okroshko 

(NIP 5482419650, legitymująca się wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 

Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej) - dla obiektu "Ziołowy Dworek"  (Wisła ul. Głębce 14a, wpis do 
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prowadzonej przez Burmistrza Miasta Wisła ewidencji obiektów innych niż hotelarskie, ale w których są 

świadczone usługi hotelarskie, pod pozycją 460); 

275a) Okroshko Katarzyna, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Jukami 2 Katarzyna Okroshko 

(NIP 5482419650, legitymująca się wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 

Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej) - dla obiektu Chata KLESZCZONKA  (Wisła ul. Głębce 22, wpis 

do prowadzonej przez Burmistrza Miasta Wisła ewidencji obiektów innych niż hotelarskie, ale w których są 

świadczone usługi hotelarskie, pod pozycją 285); 

275b) 52)Oleszczuk Ryszard, prowadzący działalność pod firmą Maciejówka Ryszard Oleszczuk  

(NIP 6291103149, legitymujący się wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 

Gospodarczej Rzeczpospolitej Polskiej) – dla obiektu Maciejówka (Wisła ul. Dziechcinka 48c, wpis do 

prowadzonej przez Burmistrza Miasta Wisła ewidencji obiektów innych niż hotelarskie, ale w których są 

świadczone usługi hotelarskie, pod pozycją 495); 

276) Orzechowska Celestyna, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Orzechowska Celestyna Villa 

Orzechowski (5481157515, legitymująca się wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 

Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej) - dla obiektu Villa ORZECHOWSKI (Wisła ul. Konopnickiej 

19A, wpis do prowadzonej przez Burmistrza Miasta Wisła ewidencji obiektów innych niż hotelarskie, ale 

w których są świadczone usługi hotelarskie, pod pozycją 343); 

277) Otka Tadeusz, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Firma Pareneza Tadeusz Otka  

(NIP 9541691813, legitymujący się wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 

Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej) - dla obiektu Jaśmin (Wisła ul. 11 Listopada 36B, wpis do 

prowadzonej przez Burmistrza Miasta Wisła ewidencji obiektów innych niż hotelarskie, ale w których są 

świadczone usługi hotelarskie, pod pozycją 437); 

278) Pająk Danuta, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Pająk Danuta Firma "DANA" 

(NIP 5481340538, legitymująca się wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 

Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej) - dla obiektu Willa DANA (Wisła ul. Na Groń [42]6a, wpis do 

prowadzonej przez Burmistrza Miasta Wisła ewidencji obiektów innych niż hotelarskie, ale w których są 

świadczone usługi hotelarskie, pod pozycją 332); 

279) Palion Krzysztof, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Palion Krzysztof Restauracja 

"Olimpia"(5480077205, legitymujący się wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 

Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej) - dla obiektu OLIMPIA Pokoje Gościnne (Wisła ul. Kopydło 111, 

wpis do prowadzonej przez Burmistrza Miasta Wisła ewidencji obiektów innych niż hotelarskie, ale 

w których są świadczone usługi hotelarskie, pod pozycją 23); 

280) Palka Tomasz, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Usługi Poligraficzno-Reklamowe 

"Pozytyw" Tomasz Palka (NIP: 2220771479, legitymujący się wpisem do Centralnej Ewidencji 

i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej) - dla obiektu Dom Na Szlaku (Wisła 

ul. Soszowska 8a, wpis do prowadzonej przez Burmistrza Miasta Wisła ewidencji obiektów innych niż 

hotelarskie, ale w których są świadczone usługi hotelarskie, pod pozycją 446; 

280a) 53) Partyka Artur, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Artur Partyka (NIP 6491210967, 

legitymujący się wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej 

Rzeczypospolitej Polskiej) - dla obiektu JAWOR (Wisła ul. Jawornik 20, wpis do prowadzonej przez 

Burmistrza Miasta Wisła ewidencji obiektów innych niż hotelarskie, ale w których są świadczone usługi 

hotelarskie, pod pozycją 390); 

281) Partyka Ryszard, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą F.H.U. Partyka. Ryszard Partyka  

(NIP 6491338762, legitymujący się wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 

Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej) - dla obiektu JAWOR (Wisła ul. Jawornik 20, wpis do 

prowadzonej przez Burmistrza Miasta Wisła ewidencji obiektów innych niż hotelarskie, ale w których są 

świadczone usługi hotelarskie, pod pozycją 390); 

282) Paulus Heinrich, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Apartamenty Solar Heinrich Paulus 

(NIP 5262546381, legitymujący się wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 

Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej) - dla obiektu Apartamenty SOLAR (Wisła ul. Kiczerowska 3a, 

wpis do prowadzonej przez Burmistrza Miasta Wisła ewidencji obiektów innych niż hotelarskie,  

ale w których są świadczone usługi hotelarskie, pod pozycją 82); 
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283) Pawliczek Tomasz, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Pawliczek Tomasz 

Przedsiębiorstwo-Handlowo-Usługowe "TOMASINO" P.H.U. "TOMASINO"(NIP 5480010738, 

legitymujący się wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej 

Rzeczypospolitej Polskiej) - dla obiektu PAWLICZEK KRYSTYNA (Wisła ul. Partecznik 15a, wpis do 

prowadzonej przez Burmistrza Miasta Wisła ewidencji obiektów innych niż hotelarskie, ale w których są 

świadczone usługi hotelarskie, pod pozycją 83); 

283a) 54) Pawłowicz Anna, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą GESTO Anna Pawłowicz  

(NIP 5482373480, legitymująca się wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 

Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej) - dla obiektu Dom Przy Lesie (Wisła ul. Malinka 40c, wpis do 

prowadzonej przez Burmistrza Miasta Wisła ewidencji obiektów innych niż hotelarskie, ale w których są 

świadczone usługi hotelarskie, pod pozycją 476); 

284) Pepłowski Tomasz, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Tomasz Pepłowski 

"STARECZKA"(NIP 5732286487, legitymujący się wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji 

o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej) - dla obiektu Apartamenty STARKA (Wisła ul. 

Jawornik 20a, wpis do prowadzonej przez Burmistrza Miasta Wisła ewidencji obiektów innych niż 

hotelarskie, ale w których są świadczone usługi hotelarskie, pod pozycją 340); 

285) Pepłowski Tomasz, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Tomasz Pepłowski 

"STARECZKA"(NIP 5732286487, legitymujący się wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji 

o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej) - dla obiektu STARECZKA (Wisła ul. Świerkowa 

15, wpis do prowadzonej przez Burmistrza Miasta Wisła ewidencji obiektów innych niż hotelarskie, ale 

w których są świadczone usługi hotelarskie, pod pozycją 109); 

286) Piernikarczyk Leonard, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Piernikarczyk Leonard F.H.U. 

"ANIMALS"(NIP 6331005158, legitymujący się wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji 

o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej) - dla obiektu Balbinka (Wisła ul. Głębce 38, brak 

wpisu do prowadzonej przez Burmistrza Miasta Wisła ewidencji obiektów innych niż hotelarskie,  

ale w których są świadczone usługi hotelarskie); 

286a) 55) Pierzchała Adam  prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Pierzchała Adam Wis-Gaz (NIP 

95482202293, legitymujący się wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej 

Rzeczypospolitej Polskiej) - dla obiektu Villa Górska Ski&Bike (Wisła ul. Partyzantów 18, wpis do 

prowadzonej przez Burmistrza Miasta Wisła ewidencji obiektów innych niż hotelarskie, ale w których są 

świadczone usługi hotelarskie, pod pozycją 471); 

286b) 56)Pietruszczak Dariusz, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą FHU Eldar Dariusz 

Pietruszczak (NIP 7731656747, legitymujący się wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji 

o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej) - dla obiektu Willa Goździk (Wisła ul. Dworcowa 

4, wpis do prowadzonej przez Burmistrza Miasta Wisła ewidencji obiektów innych niż hotelarskie,  

ale w których są świadczone usługi hotelarskie, pod pozycją 90); 

287) Pikul - Biniek Joanna, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Willa NOVA Joanna Pikul - 

Biniek (NIP 7772571278, legitymująca się wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 

Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej) - dla obiektu Willa NOVA (Wisła ul. Willowa 20, wpis do 

prowadzonej przez Burmistrza Miasta Wisła ewidencji obiektów innych niż hotelarskie, ale w których są 

świadczone usługi hotelarskie, pod pozycją 300); 

288) Pilch Agnieszka, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Willa pod Bukami Agnieszka Pilch 

(NIP 6331653035, legitymująca się wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 

Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej) - dla obiektu Willa pod Bukami (Wisła os. Bucznik 16, brak 

wpisu do prowadzonej przez Burmistrza Miasta Wisła ewidencji obiektów innych niż hotelarskie,  

ale w których są świadczone usługi hotelarskie); 

289) Pilch Andrzej - dla obiektu Agroturystyka Na Zieleńskiej Polanie Bożena Pilch (Wisła ul. Malinka 44A, 

brak wpisu do prowadzonej przez Burmistrza Miasta Wisła ewidencji obiektów innych niż hotelarskie,  

ale w których są świadczone usługi hotelarskie); 

290) Pilch Andrzej, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Firma Usługowa Pilch Andrzej (NIP 

5482062805, legitymujący się wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej 

Rzeczypospolitej Polskiej) - dla obiektu Agroturystyka Pilchówka (Wisła ul. Malinka 44, wpis do 
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prowadzonej przez Burmistrza Miasta Wisła ewidencji obiektów innych niż hotelarskie, ale w których są 

świadczone usługi hotelarskie, pod pozycją 410); 

291) Pilch Bronisław - dla obiektu NA NIEDŹWIEDZIEJ Agroturystyka (Wisła ul. Niedźwiedzia 3, wpis do 

prowadzonej przez Burmistrza Miasta Wisła ewidencji obiektów innych niż hotelarskie, ale w których są 

świadczone usługi hotelarskie, pod pozycją 220); 

292) Pilch Danuta - dla obiektu Na Wyrchgróniu (Wisła os. Mały Stożek 15A, wpis do prowadzonej przez 

Burmistrza Miasta Wisła ewidencji obiektów innych niż hotelarskie, ale w których są świadczone usługi 

hotelarskie, pod pozycją 400); 

293) Pilch Ewa, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Pilch Ewa Agroturystyka (NIP 5481349551, 

legitymujący się wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej 

Rzeczypospolitej Polskiej) - dla obiektu Pilch Ewa - Agroturystyka (Wisła ul. Nowa 4, wpis do 

prowadzonej przez Burmistrza Miasta Wisła ewidencji obiektów innych niż hotelarskie, ale w których są 

świadczone usługi hotelarskie, pod pozycją 101); 

294) Pilch Grzegorz, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą 4U Grzegorz Pilch (NIP 5482193743, 

legitymujący się wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej 

Rzeczypospolitej Polskiej) - dla obiektu Willa VISTULA (Wisła ul. Na Groń 3b, wpis do prowadzonej 

przez Burmistrza Miasta Wisła ewidencji obiektów innych niż hotelarskie, ale w których są świadczone 

usługi hotelarskie, pod pozycją 359); 

295) Pilch Jerzy, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Jerzy Pilch Firma Usługowo-Turystyczna 

(NIP 5482124771, legitymujący się wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 

Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej) - dla obiektu Willa Dona (Wisła ul. Czarne 1, brak wpisu do 

prowadzonej przez Burmistrza Miasta Wisła ewidencji obiektów innych niż hotelarskie, ale w których są 

świadczone usługi hotelarskie); 

296) Pilch Justyna, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Justyna Pilch (NIP 5482263426, 

legitymująca się wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej 

Rzeczypospolitej Polskiej) - dla obiektu Apartament JUSTYNA (Wisła ul. Turystyczna 6, wpis do 

prowadzonej przez Burmistrza Miasta Wisła ewidencji obiektów innych niż hotelarskie, ale w których są 

świadczone usługi hotelarskie, pod pozycją 310); 

297) Pilch Katarzyna, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Katarzyna Pilch (NIP 5481697387, 

legitymująca się wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej 

Rzeczypospolitej Polskiej) - dla obiektu CZUPLÓWKA (Wisła ul. Chałupiańska 5, wpis do prowadzonej 

przez Burmistrza Miasta Wisła ewidencji obiektów innych niż hotelarskie, ale w których są świadczone 

usługi hotelarskie, pod pozycją 241); 

297a) 57)  Pilch Magdalena - dla obiektu Irena Pokoje Gościnne (Wisła ul. Spacerowa 20, wpis do 

prowadzonej przez Burmistrza Miasta Wisła ewidencji obiektów innych niż hotelarskie, ale w których są 

świadczone usługi hotelarskie, pod pozycją 80); 

298) Pilch Małgorzata - dla obiektu"STRYCZKÓW" Agroturystyka (Wisła ul. Stryczków 2, wpis do 

prowadzonej przez Burmistrza Miasta Wisła ewidencji obiektów innych niż hotelarskie, ale w których są 

świadczone usługi hotelarskie, pod pozycją 78); 

299) Pilch Marcin, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Pilch Marcin Gastro-Rol Naprawa  

(NIP 5482284836, legitymujący się wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 

Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej) - dla obiektu Na Chatalonkach (Wisła ul. Połomska 8, wpis do 

prowadzonej przez Burmistrza Miasta Wisła ewidencji obiektów innych niż hotelarskie, ale w których są 

świadczone usługi hotelarskie, pod pozycją 436); 

300) Pilch Robert, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Robert Pilch (NIP: 54819663771, 

legitymujący się wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej 

Rzeczypospolitej Polskiej) - dla obiektu Domki Partecznik Wisła (Wisła ul. Partecznik 6c, wpis do 

prowadzonej przez Burmistrza Miasta Wisła ewidencji obiektów innych niż hotelarskie, ale w których są 

świadczone usługi hotelarskie, pod pozycją 448; 

301) Pilch Władysław, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Pokoje Gościnne Władysław Pilch 

(NIP 5482157687, legitymujący się wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 34 – Poz. 894



Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej) - dla obiektu Pokoje Gościnne Władysław Pilch (Wisła ul. Nowa 

4, brak wpisu do prowadzonej przez Burmistrza Miasta Wisła ewidencji obiektów innych niż hotelarskie, 

ale w których są świadczone usługi hotelarskie); 

302) Pilch Zofia - dla obiektu ZOSIA Gospodarstwo Agroturystyczne (Wisła ul. Jawornik 66, wpis do 

prowadzonej przez Burmistrza Miasta Wisła ewidencji obiektów innych niż hotelarskie, ale w których są 

świadczone usługi hotelarskie, pod pozycją 304); 

303) Pilch-Szatanik Anna - dla obiektu noclegowego (Wisła ul. 1 Maja 64), brak wpisu do prowadzonej przez 

Burmistrza Miasta Wisła ewidencji obiektów innych niż hotelarskie, ale w których są świadczone usługi 

hotelarskie); 

304) Pinkas Andrzej - dla obiektu Agroturystyka "NA WYMOWIE"(Wisła ul. Partecznik 3, wpis do 

prowadzonej przez Burmistrza Miasta Wisła ewidencji obiektów innych niż hotelarskie, ale w których są 

świadczone usługi hotelarskie, pod pozycją 302); 

305) Pinkas Danuta - dla obiektu NAD STRUMYKIEM (Wisła ul. Gahura 15, wpis do prowadzonej przez 

Burmistrza Miasta Wisła ewidencji obiektów innych niż hotelarskie, ale w których są świadczone usługi 

hotelarskie, pod pozycją 375); 

306) Pitas Krzysztof, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Pitas Krzysztof (NIP 6471007370, 

legitymujący się wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej 

Rzeczypospolitej Polskiej) - dla obiektu Pokoje Gościnne "Pod Kasztanem" (Wisła ul. Kopydło 103, brak 

wpisu do prowadzonej przez Burmistrza Miasta Wisła ewidencji obiektów innych niż hotelarskie, ale 

w których są świadczone usługi hotelarskie); 

307) Ples Aurelia, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą PLES AURELA POKOJE GOŚCINNE  

"U PLESÓW" (NIP 5481752979, legitymująca się wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji 

o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej) - dla obiektu U PLESÓW (Wisła ul. Pod Kozińce 

7, wpis do prowadzonej przez Burmistrza Miasta Wisła ewidencji obiektów innych niż hotelarskie,  

ale w których są świadczone usługi hotelarskie, pod pozycją 128); 

308) Płonka Paweł, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Firma handlowo - usługowa  

"MASAFIRI" Paweł Płonka (NIP 6272595312, legitymujący się wpisem do Centralnej Ewidencji 

i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej) - dla obiektu Schronisko SOSZÓW 

(Wisła ul. Soszowska 10, wpis do prowadzonej przez Marszałka Województwa Śląskiego ewidencji 

obiektów hotelarskich); 

309) Podbioł Edward - dla obiektu Apartament (Wisła ul. Bukowa 17A/1, brak wpisu do prowadzonej przez 

Burmistrza Miasta Wisła ewidencji obiektów innych niż hotelarskie, ale w których są świadczone usługi 

hotelarskie); 

310) Podżorska Aleksandra, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Podżorska Aleksandra pokoje 

Gościnne (NIP 5481011295, legitymująca się wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 

Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej) - dla obiektu PODŻORSKA ALEKSANDRA (Wisła ul. Lipowa 

11, wpis do prowadzonej przez Burmistrza Miasta Wisła ewidencji obiektów innych niż hotelarskie,  

ale w których są świadczone usługi hotelarskie, pod pozycją 99); 

311) Podżorska Maria, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Podżorska Maria Agroturystyka na 

Kępie - Wynajem Pokoi Gościnnych nazwa skrócona: AGROTURYSTYKA NA KĘPIE (NIP 5481997830, 

legitymująca się wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej 

Rzeczypospolitej Polskiej) - dla obiektu NA KĘPIE Agroturystyka (Wisła ul. Gościejów 1, wpis do 

prowadzonej przez Burmistrza Miasta Wisła ewidencji obiektów innych niż hotelarskie, ale w których są 

świadczone usługi hotelarskie, pod pozycją 250); 

312) Podżorska-Krupa Barbara, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Barbara Podżorska-Krupa 

(NIP 5482597104, legitymująca się wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 

Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej) - dla Willi "Jerzykówka"  (Wisła ul. Prosta 1, wpis do 

prowadzonej przez Burmistrza Miasta Wisła ewidencji obiektów innych niż hotelarskie, ale w których są 

świadczone usługi hotelarskie, pod numerem 462); 

312a) 58) Podżorski Jerzy  prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Podżorski Jerzy Instalatorstwo 

Elektryczne (NIP 5481558355, legitymujący się wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji 
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o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej) - dla obiektu Leśny Zakątek (Wisła ul. Leśna 26, 

wpis do prowadzonej przez Burmistrza Miasta Wisła ewidencji obiektów innych niż hotelarskie,  

ale w których są świadczone usługi hotelarskie, pod pozycją 472); 

312b) 59)Poloczek Andrzej dla obiektu Kolyba (Wisła ul. Partecznik 6, brak wpisu do prowadzonej przez 

Burmistrza Miasta Wisła ewidencji obiektów innych niż hotelarskie, ale w których są świadczone usługi 

hotelarskie); 

313) Poloczek Ewa, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Ewa Poloczek Wynajem Pokoi  

(NIP 5482656315, legitymująca się wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 

Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej) - dla obiektu KARINA (Wisła ul. Bukowa 16, wpis do 

prowadzonej przez Burmistrza Miasta Wisła ewidencji obiektów innych niż hotelarskie, ale w których są 

świadczone usługi hotelarskie, pod pozycją 66); 

314) Poloczek Justyna, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą "LUNA" Justyna Poloczek  

(NIP 5482429832, legitymująca się wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 

Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej) - dla obiektu ANNA (Wisła ul. Bukowa 25, wpis do prowadzonej 

przez Burmistrza Miasta Wisła ewidencji obiektów innych niż hotelarskie, ale w których są świadczone 

usługi hotelarskie, pod pozycją 67); 

315) Poloczek Karina, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Poloczek Karina Przedsiębiorstwo 

Produkcyjno-Handlowo-Usługowe "KARINA"(NIP 5481002540, legitymująca się wpisem do Centralnej 

Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej) - dla obiektu KARINA 

(Wisła ul. Bukowa 16b, wpis do prowadzonej przez Burmistrza Miasta Wisła ewidencji obiektów innych 

niż hotelarskie, ale w których są świadczone usługi hotelarskie, pod pozycją 66); 

316) Poloczek Karina, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Poloczek Karina Przedsiębiorstwo 

Produkcyjno-Handlowo-Usługowe "KARINA"(NIP 5481002540, legitymująca się wpisem do Centralnej 

Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej) - dla obiektu noclegowego 

(Wisła ul. 1 Maja 73c, brak wpisu do prowadzonej przez Burmistrza Miasta Wisła ewidencji obiektów 

innych niż hotelarskie, ale w których są świadczone usługi hotelarskie); 

317) Polok Andrzej, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Andrzej Polok (NIP 5482537987, 

legitymujący się wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej 

Rzeczypospolitej Polskiej) - dla obiektu OBIEKT NOCLEGOWY (Wisła ul. Reymonta 7i, brak wpisu do 

prowadzonej przez Burmistrza Miasta Wisła ewidencji obiektów innych niż hotelarskie, ale w których są 

świadczone usługi hotelarskie); 

318) Polok Ewa - dla obiektu ALEKSANDRA - Agroturystyka (Wisła ul. B. Prusa 6A, wpis do prowadzonej 

przez Burmistrza Miasta Wisła ewidencji obiektów innych niż hotelarskie, ale w których są świadczone 

usługi hotelarskie, pod pozycją 305); 

319) Polok Juliusz, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Polok Juliusz (NIP 5481386322, 

legitymujący się wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej 

Rzeczypospolitej Polskiej) - dla obiektu Willa KATARZYNKA (Wisła ul. Wyzwolenia 94a , wpis do 

prowadzonej przez Burmistrza Miasta Wisła ewidencji obiektów innych niż hotelarskie, ale w których są 

świadczone usługi hotelarskie, pod pozycją 17); 

319a) 60)Poteralska Elżbieta dla obiektu Pokoje na wynajem (Wisła ul. Jawornik 12e, brak wpisu do 

prowadzonej przez Burmistrza Miasta Wisła ewidencji obiektów innych niż hotelarskie, ale w których są 

świadczone usługi hotelarskie); 

320) 61) <uchylony>; 

321) 62) <uchylony>; 

322) Prochowska Iga, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Iga Prochowska Agroturystyka  

"POD JAWOREM" (NIP 5272223604, legitymująca się wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji 

o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej) - dla obiektu POD JAWOREM (Wisła  

ul. Soszowska 14, wpis do prowadzonej przez Burmistrza Miasta Wisła ewidencji obiektów innych niż 

hotelarskie, ale w których są świadczone usługi hotelarskie, pod pozycją 243); 

323) <uchylony>; 
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324) 63) <uchylony>; 

325) Procner Marta, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Procner Marta (NIP 5481434305, 

legitymująca się wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej 

Rzeczypospolitej Polskiej) - dla obiektu Willa WISEŁKA (Wisła ul. Czarna Wisełka 1, wpis do 

prowadzonej przez Burmistrza Miasta Wisła ewidencji obiektów innych niż hotelarskie, ale w których są 

świadczone usługi hotelarskie, pod pozycją 183); 

326) Procner Mirosław, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Procner Mirosław Karczma 

Regionalna "U Karola"(NIP 5481106191, legitymujący się wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji 

o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej) - dla obiektu KAROLOWY DWÓR (Wisła  

ul. Spacerowa 30b , wpis do prowadzonej przez Burmistrza Miasta Wisła ewidencji obiektów innych niż 

hotelarskie, ale w których są świadczone usługi hotelarskie, pod pozycją 339); 

327) Procner Mirosław, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Procner Mirosław Karczma 

Regionalna "U Karola"(NIP 5481106191, legitymujący się wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji 

o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej) - dla obiektu Karczma Regionalna  

"U Karola"(Wisła ul. Kopydło 117, brak wpisu do prowadzonej przez Burmistrza Miasta Wisła ewidencji 

obiektów innych niż hotelarskie, ale w których są świadczone usługi hotelarskie); 

328) Pruski Witold, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą PRUSKI WITOLD OŚRODEK 

NARCIARSKI STOŻEK (NIP 5480051358, legitymujący się wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji 

o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej) - dla obiektu STOŻEK - OŚRODEK 

NARCIARSKI (Wisła ul. Zjazdowa 11, wpis do prowadzonej przez Burmistrza Miasta Wisła ewidencji 

obiektów innych niż hotelarskie, ale w których są świadczone usługi hotelarskie, pod pozycją 264); 

329) Przybylski Jerzy - dla obiektu noclegowego (Wisła ul. Wyzwolenia 4a/16, brak wpisu do prowadzonej 

przez Burmistrza Miasta Wisła ewidencji obiektów innych niż hotelarskie, ale w których są świadczone 

usługi hotelarskie); 

330) <uchylony>; 

330a) 64)Ptak Ilona prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Ilona Ptak "ŻŁOBINA Apartament"  

(NIP 5212026768, legitymująca się wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 

Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej) - dla obiektu Żłobina Apartament (Wisła Wróblonki 4, wpis do 

prowadzonej przez Burmistrza Miasta Wisła ewidencji obiektów innych niż hotelarskie, ale w których są 

świadczone usługi hotelarskie, pod pozycją 490); 

331) Puczkowska Urszula - dla obiektu noclegowego (Wisła ul. 11 Listopada 30, brak wpisu do prowadzonej 

przez Burmistrza Miasta Wisła ewidencji obiektów innych niż hotelarskie, ale w których są świadczone 

usługi hotelarskie); 

332) Pyrek Artur, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe 

Artur Pyrek (NIP 6251196156, legitymujący się wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji 

o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej) - dla obiektu Willa Sepia (Wisła ul. Dziechcinka 

48, wpis do prowadzonej przez Burmistrza Miasta Wisła ewidencji obiektów innych niż hotelarskie,  

ale w których są świadczone usługi hotelarskie, pod pozycją 111); 

333) Radecka Danuta, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Hurt-Detal Warzywa - Owoce, Pokoje 

Gościnne Danuta Radecka (NIP 5342305343, legitymująca się wpisem do Centralnej Ewidencji 

i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej) - dla obiektu Willa Miła (Wisła  

ul. Miła 5, wpis do prowadzonej przez Burmistrza Miasta Wisła ewidencji obiektów innych niż hotelarskie, 

ale w których są świadczone usługi hotelarskie, pod pozycją 433); 

334) Radzewicz Lubow, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Radzewicz Lubow Willa Wioletta 

(NIP 7561004915, legitymujący się wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 

Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej) - dla obiektu WIOLETA (Wisła ul. Partecznik 39, wpis do 

prowadzonej przez Burmistrza Miasta Wisła ewidencji obiektów innych niż hotelarskie, ale w których są 

świadczone usługi hotelarskie, pod pozycją 159); 

335) Raszka Andrzej, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Raszka Andrzej Firma Usługowa 

"SKAŁKA" n.skr. F.U.SKAŁKA (NIP 5481353914, legitymujący się wpisem do Centralnej Ewidencji 

i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej) - dla obiektu SKAŁKA Agroturystyka 
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(Wisła ul. Skalna 3, wpis do prowadzonej przez Burmistrza Miasta Wisła ewidencji obiektów innych niż 

hotelarskie, ale w których są świadczone usługi hotelarskie, pod pozycją 143); 

336) Raszka Jerzy, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Firma Usługowa Jerzy Raszka  

(NIP 5481529106, legitymujący się wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 

Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej) - dla obiektu CHATKA MILKOWSKA (Wisła ul. Wróblonki 11, 

wpis do prowadzonej przez Burmistrza Miasta Wisła ewidencji obiektów innych niż hotelarskie,  

ale w których są świadczone usługi hotelarskie, pod pozycją 206); 

337) Raszka Jerzy, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Usługi Leśne, Kuligi Letnie i Zimowe 

Raszka Jerzy (NIP 5481354368, legitymujący się wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji 

o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej) - dla obiektu PRZY ZAPORZE (Wisła os. Noclegi 

2, wpis do prowadzonej przez Burmistrza Miasta Wisła ewidencji obiektów innych niż hotelarskie,  

ale w których są świadczone usługi hotelarskie, pod pozycją 319); 

338) Richter Jolanta, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Richter Jolanta Pokoje Gościnne 

JOLANTA (NIP 8551099984, legitymująca się wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 

Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej) - dla obiektu JOLANA Pokoje Gościnne (Wisła ul. Nowa 68, 

wpis do prowadzonej przez Burmistrza Miasta Wisła ewidencji obiektów innych niż hotelarskie,  

ale w których są świadczone usługi hotelarskie, pod pozycją 228); 

338a) 65) Rodzeń Sylwester, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Domek w Górach Sylwester 

Rodzeń (NIP 6411613351, legitymujący się wpisem do Centralnej Ewidencji iInformacji o Działalności 

Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej) - dla obiektu Domek w Górach (Wisła os. Kobyla 2, wpis do 

prowadzonej przez Burmistrza Miasta Wisła ewidencji obiektów innych niż hotelarskie, ale w których są 

świadczone usługi hotelarskie, pod pozycją 484); 

339) Rostkowski Krzysztof, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Instytut L'esthezone Import 

Export (NIP: 6270005482 REGON: 003503612, legitymujący się wpisem do Centralnej Ewidencji 

i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej) - dla obiektu SOSNA (Wisła  

ul. Górnośląska 46, wpis do prowadzonej przez Burmistrza Miasta Wisła ewidencji obiektów innych niż 

hotelarskie, ale w których są świadczone usługi hotelarskie, pod pozycją 226); 

340) Rozkoszny Wojciech, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Rezydencja Pod Ochorowiczówką 

Wojciech Rozkoszny (NIP 5482190118, legitymujący się wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji 

o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej) - dla obiektu Rezydencja POD 

OCHOROWICZÓWKĄ (Wisła ul. Ochorowicza 4, wpis do prowadzonej przez Burmistrza Miasta Wisła 

ewidencji obiektów innych niż hotelarskie, ale w których są świadczone usługi hotelarskie, pod pozycją 

69); 

341) Rucińska Maria, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Rucińska Maria Przedsiębiorstwo 

Usługowo Handlowe "MARIA" (P.U.H. "MARIA") (NIP 5481337683, legitymująca się wpisem do 

Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej) - dla obiektu 

PENSJONAT UŚMIECH * (Wisła ul. Chałupiańska 1, wpis do prowadzonej przez Burmistrza Miasta 

Wisła ewidencji obiektów innych niż hotelarskie, ale w których są świadczone usługi hotelarskie, pod 

pozycją 26); 

342) Ruciński Ryszard, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Ruciński Ryszard Przedsiębiorstwo 

Usługowo Handlowe "MARIA" (P.U.H. "Maria") (NIP 5481337654, legitymujący się wpisem do 

Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej) - dla obiektu 

PENSJONAT UŚMIECH * (Wisła ul. Chałupiańska 1, wpis do prowadzonej przez Burmistrza Miasta 

Wisła ewidencji obiektów innych niż hotelarskie, ale w których są świadczone usługi hotelarskie, pod 

pozycją 26); 

343) Rudzińska Izabela, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Izabela Rudzińska (NIP 6261610516, 

legitymująca się wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej 

Rzeczypospolitej Polskiej) - dla obiektu Apartament Przy Bulwarze (Wisła ul. B. Prusa 25, wpis do 

prowadzonej przez Burmistrza Miasta Wisła ewidencji obiektów innych niż hotelarskie, ale w których są 

świadczone usługi hotelarskie, pod pozycją 429); 

344) Rudzińska Izabela, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Izabela Rudzińska (NIP 6261610516, 

legitymująca się wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej 
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Rzeczypospolitej Polskiej) - dla obiektu Apartament przy Sarniej (Wisła ul. Sarnia 15, wpis do 

prowadzonej przez Burmistrza Miasta Wisła ewidencji obiektów innych niż hotelarskie, ale w których są 

świadczone usługi hotelarskie, pod pozycją 384); 

345) Rudzińska Izabela, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Izabela Rudzińska (NIP 6261610516, 

legitymująca się wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej 

Rzeczypospolitej Polskiej) - dla obiektu Apartamenty Bukowa (Wisła ul. Bukowa 6, wpis do prowadzonej 

przez Burmistrza Miasta Wisła ewidencji obiektów innych niż hotelarskie, ale w których są świadczone 

usługi hotelarskie, pod pozycją 335); 

346) Rudzińska Izabela, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Izabela Rudzińska (NIP 6261610516, 

legitymująca się wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej 

Rzeczypospolitej Polskiej) - dla obiektu Apartamenty Bukowa 17 (Wisła ul. Bukowa 17, brak wpisu do 

prowadzonej przez Burmistrza Miasta Wisła ewidencji obiektów innych niż hotelarskie, ale w których są 

świadczone usługi hotelarskie); 

346a) Rudzińska Izabela, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Izabela Rudzińska (NIP 

6261610516, legitymująca się wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej 

Rzeczypospolitej Polskiej) - dla obiektu Apartamenty Bukowa 17A (Wisła ul. Bukowa 17A, brak wpisu do 

prowadzonej przez Burmistrza Miasta Wisła ewidencji obiektów innych niż hotelarskie, ale w których są 

świadczone usługi hotelarskie); 

347) Rudzińska Izabela, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Izabela Rudzińska (NIP 6261610516, 

legitymująca się wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej 

Rzeczypospolitej Polskiej) - dla obiektu noclegowego (Wisła ul. Kamienna 1a, brak wpisu do prowadzonej 

przez Burmistrza Miasta Wisła ewidencji obiektów innych niż hotelarskie, ale w których są świadczone 

usługi hotelarskie); 

347a) Rudzińska Izabela, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Izabela Rudzińska  

(NIP 6261610516, legitymująca się wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 

Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej) - dla obiektu Apartamenty Lipowa (Wisła ul. Lipowa 1, brak 

wpisu do prowadzonej przez Burmistrza Miasta Wisła ewidencji obiektów innych niż hotelarskie,  

ale w których są świadczone usługi hotelarskie); 

347b) Rudzińska Izabela, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Izabela Rudzińska  

(NIP 6261610516, legitymująca się wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 

Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej) - dla obiektu Apartamenty Wyzwolenia (Wisła ul. Wyzwolenia 

4B, brak wpisu do prowadzonej przez Burmistrza Miasta Wisła ewidencji obiektów innych niż hotelarskie, 

ale w których są świadczone usługi hotelarskie); 

347c) Rudzińska Izabela, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Izabela Rudzińska  

(NIP 6261610516, legitymująca się wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 

Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej) - dla obiektu Apartamenty Równe (Wisła os. Równe 1, brak 

wpisu do prowadzonej przez Burmistrza Miasta Wisła ewidencji obiektów innych niż hotelarskie,  

ale w których są świadczone usługi hotelarskie); 

348) Rulczyński Krzysztof - dla obiektu Dawna Wisła (Wisła ul. Bielanów 20, wpis do prowadzonej przez 

Burmistrza Miasta Wisła ewidencji obiektów innych niż hotelarskie, ale w których są świadczone usługi 

hotelarskie, pod pozycją 418); 

348a) 66) Rusin Zofia, dla obiektu Bukowa Rosa (Wisła ul. Bukowa 6C, brak wpisu do prowadzonej przez 

Burmistrza Miasta Wisła ewidencji obiektów innych niż hotelarskie, ale w których są świadczone usługi 

hotelarskie); 

349) Samiec Krystyna, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Krystyna Samiec Firma Handlowa 

Techmat (NIP 5481187930, legitymująca się wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 

Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej) - dla obiektu CHATA POD JAŁOWCEM (Wisła ul. Jałowcowa 

6, wpis do prowadzonej przez Burmistrza Miasta Wisła ewidencji obiektów innych niż hotelarskie,  

ale w których są świadczone usługi hotelarskie, pod pozycją 272); 

350) Sarnik Jerzy, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Jerzy Sarnik - Biuro Wypoczynku 

"POLONEZ" (NIP 6491008585, legitymujący się wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji 
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o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej) - dla obiektu LIMBA (Wisła ul. Górnośląska 5, 

wpis do prowadzonej przez Burmistrza Miasta Wisła ewidencji obiektów innych niż hotelarskie,  

ale w których są świadczone usługi hotelarskie, pod pozycją 252); 

351) Schubert Magdalena, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Magdalena Schubert "Apartamenty 

Pod Soszowem" (NIP 5482579299, legitymująca się wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji 

o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej) - dla obiektu Apartamenty POD SOSZOWEM 

(Wisła ul. Soszowska 2A, wpis do prowadzonej przez Burmistrza Miasta Wisła ewidencji obiektów innych 

niż hotelarskie, ale w których są świadczone usługi hotelarskie, pod pozycją 395); 

352) Schumacher Janina, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Schumacher Janina Sezonowy 

Wynajem Pokoi (NIP 5481666168, legitymująca się wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji 

o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej) - dla obiektu RAFAŁOWA JAMA (Wisła ul. 

Wyzwolenia 82a, wpis do prowadzonej przez Burmistrza Miasta Wisła ewidencji obiektów innych niż 

hotelarskie, ale w których są świadczone usługi hotelarskie, pod pozycją 105); 

353) Schwenk-Sapeta Agnieszka, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą GO4ADVENTURE 

Agnieszka Schwenk-Sapeta (NIP 7361623275, legitymujący się wpisem do Centralnej Ewidencji 

i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej) - dla obiektu Schronisko Górskie 

PTTK "Na Przysłopie" pod Baranią Górą (Wisła ul. Czarna Wisełka 8, brak wpisu do prowadzonej przez 

Burmistrza Miasta Wisła ewidencji obiektów innych niż hotelarskie, ale w których są świadczone usługi 

hotelarskie; 

354) Serafin Szymon, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe 

Serafin Szymon (NIP 5482327706, legitymujący się wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji 

o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej) - dla obiektu GOŚCINIEC ZJAZDOWY (Wisła  

ul. Zjazdowa 8, wpis do prowadzonej przez Burmistrza Miasta Wisła ewidencji obiektów innych niż 

hotelarskie, ale w których są świadczone usługi hotelarskie, pod pozycją 95); 

355) Sęk Barbara (NIP 5481322138) - dla obiektu Willa Centrum (Wisła ul. B. Prusa 11, brak wpisu do 

prowadzonej przez Burmistrza Miasta Wisła ewidencji obiektów innych niż hotelarskie, ale w których są 

świadczone usługi hotelarskie); 

355a) 67)Sikora Bogusław – dla obiektu Domek (Wisła Reymonta 3H, wpis do prowadzonej przez Burmistrza 

Miasta Wisła ewidencji obiektów innych niż hotelarskie, brak wpisu do prowadzonej przez Burmistrza 

Miasta Wisła ewidencji obiektów innych niż hotelarskie, ale w których są świadczone usługi hotelarskie); 

356) Sikora Stanisław, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Sikora Stanisław "USBUD"  

(NIP 6511002670, legitymujący się wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 

Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej) - dla obiektu Willa MELISA (Wisła ul. Górnośląska 28, wpis do 

prowadzonej przez Burmistrza Miasta Wisła ewidencji obiektów innych niż hotelarskie, ale w których są 

świadczone usługi hotelarskie, pod pozycją 296); 

356a) 68) Skonieczna Ksymena, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Studio GSM Ksymena 

Skonieczna (NIP 6351732861, legitymująca się wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji 

o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej) - dla obiektu Apartament w Centrum (Wisła  

os. XXV lecia 4, brak wpisu do prowadzonej przez Burmistrza Miasta Wisła ewidencji obiektów innych niż 

hotelarskie, ale w których są świadczone usługi hotelarskie); 

357) Sneka Irena, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Ośrodek Usług Hotelarskich Willa Stok 

Irena Sneka (NIP 5751205716, legitymująca się wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji 

o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej) - dla obiektu WILLA STOK (Wisła ul. Willowa 

16, wpis do prowadzonej przez Burmistrza Miasta Wisła ewidencji obiektów innych niż hotelarskie,  

ale w których są świadczone usługi hotelarskie, pod pozycją 278); 

357a) 69)Sobczak-Kóska Monika dla obiektu Sielankowo (Wisła ul. Łukowa 4, brak wpisu do prowadzonej 

przez Burmistrza Miasta Wisła ewidencji obiektów innych niż hotelarskie, ale w których są świadczone 

usługi hotelarskie); 

358) Sobieraj Justyna, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Justyna Sobieraj Willa Raj  

(NIP 7722215825, legitymująca się wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 

Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej) - dla Willi Raj  (Wisła ul. Konopnickiej 2, brak wpisu do 
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prowadzonej przez Burmistrza Miasta Wisła ewidencji obiektów innych niż hotelarskie, ale w których są 

świadczone usługi hotelarskie); 

359) Spyra Władysława, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Spyra Władysława Dom Wczasowy 

"Ognisko"(NIP 5481309215, legitymująca się wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 

Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej) - dla obiektu OGNISKO (Wisła ul. Brzozowa 2, wpis do 

prowadzonej przez Burmistrza Miasta Wisła ewidencji obiektów innych niż hotelarskie, ale w których są 

świadczone usługi hotelarskie, pod pozycją 8); 

360) Starzyczny Damian, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Z.U.H.S. "JORDEK" Damian 

Starzyczny (NIP 6351024733, legitymujący się wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 

Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej) - dla obiektu REZYDENCJA ROWITA (Wisła ul. Brzegowa 5, 

wpis do prowadzonej przez Burmistrza Miasta Wisła ewidencji obiektów innych niż hotelarskie,  

ale w których są świadczone usługi hotelarskie, pod pozycją 266); 

361) 70) Stasiak Bartosz, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Firma Handlowo Usługowa - Bartosz 

Stasiak (NIP 7322194261, legitymujący się wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 

Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej) - dla obiektu Domek u Bartusia (Wisła ul. Ustrońska 17, wpis do 

prowadzonej przez Burmistrza Miasta Wisła ewidencji obiektów innych niż hotelarskie, ale w których są 

świadczone usługi hotelarskie, pod pozycją 475); 

362) Stawski Mariusz, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą STAWSKI MARIUSZ 

POWERGRAW (NIP 6291570230, legitymujący się wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji 

o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej) - dla obiektu Apartament SŁONECZNY (Wisła  

ul. Miła 2/204, wpis do prowadzonej przez Burmistrza Miasta Wisła ewidencji obiektów innych niż 

hotelarskie, ale w których są świadczone usługi hotelarskie, pod pozycją 388); 

363) Stelmaszyńska Elzbieta - dla obiektu noclegowego (Wisła ul. 11 Listopada 30, brak wpisu do 

prowadzonej przez Burmistrza Miasta Wisła ewidencji obiektów innych niż hotelarskie, ale w których są 

świadczone usługi hotelarskie); 

364) Streich Paweł, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Streich Paweł "SABI" (NIP 1130348179, 

legitymujący się wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej 

Rzeczypospolitej Polskiej) - dla obiektu U SABI (Wisła ul. Głębce 38c, wpis do prowadzonej przez 

Burmistrza Miasta Wisła ewidencji obiektów innych niż hotelarskie, ale w których są świadczone usługi 

hotelarskie, pod pozycją 247); 

365) Strycka Angelika, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Angelika  OTHALA CRAFT  

(NIP 5482325920, legitymująca się wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 

Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej) - dla obiektu ANGELIKA (Wisła ul. Górnośląska 26, wpis do 

prowadzonej przez Burmistrza Miasta Wisła ewidencji obiektów innych niż hotelarskie, ale w których są 

świadczone usługi hotelarskie, pod pozycją 41); 

366) Strycki Sebastian, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą STRYCKI SEBASTIAN 

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe "STRITZKI" Nazwa skrócona: P.P.H.U. "STRITZKI" 

(NIP 5481000989, legitymujący się wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 

Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej) - dla obiektu STRITZKI (Wisła ul. Willowa 24b, brak wpisu do 

prowadzonej przez Burmistrza Miasta Wisła ewidencji obiektów innych niż hotelarskie, ale w których są 

świadczone usługi hotelarskie); 

367) Strzałkowski Aleksander, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Strzałkowski Aleksander 

"KÓŃSKO SIGŁA" - wynajem kwater (NIP 5480002348, legitymujący się wpisem do Centralnej 

Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej) - dla obiektu KÓŃSKO 

SIGŁA Wynajem Kwater (Wisła ul. Fiedorowska 28, wpis do prowadzonej przez Burmistrza Miasta Wisła 

ewidencji obiektów innych niż hotelarskie, ale w których są świadczone usługi hotelarskie, pod pozycją 

253); 

368) Strzempek Piotr, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Ski Stars Piotr Strzempek (NIP 548-

250-80-75), legitymujący się wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej 

Rzeczypospolitej Polskiej) - dla obiektu Pokoje SKI STARS (Wisła ul. Malinka 33b, wpis do prowadzonej 

przez Burmistrza Miasta Wisła ewidencji obiektów innych niż hotelarskie, ale w których są świadczone 

usługi hotelarskie, pod pozycją 420); 

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 41 – Poz. 894



369) Suchoń Krystyna, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Krystyna Suchoń "GRACJA" 

(NIP 6351393755, legitymująca się wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 

Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej) - dla obiektu Apartamenty GRACJA (Wisła ul. Groniczek 3c, 

wpis do prowadzonej przez Burmistrza Miasta Wisła ewidencji obiektów innych niż hotelarskie, ale 

w których są świadczone usługi hotelarskie, pod pozycją 362); 

369a) 71) <uchylony>;   

370) Szalbot Ewa i Adam - dla obiektu OBŁAŃSKA AGROTURYSTYKA (Wisła ul. Malinka 105, wpis do 

prowadzonej przez Burmistrza Miasta Wisła ewidencji obiektów innych niż hotelarskie, ale w których są 

świadczone usługi hotelarskie, pod pozycją 132) 

371) 72)<uchylony>; 

372) Szalbot Jan, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Szalbot Jan Pokoje Gościnne u Danusi 

(5480007340, legitymujący się wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej 

Rzeczypospolitej Polskiej) - dla obiektu U DANUSI (Wisła ul. Malinka 40a, wpis do prowadzonej przez 

Burmistrza Miasta Wisła ewidencji obiektów innych niż hotelarskie, ale w których są świadczone usługi 

hotelarskie, pod pozycją 30); 

372a) 73)Szalbot Jerzy, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Szalbot Jerzy (NIP 5481459469, 

legitymująca się wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej 

Rzeczypospolitej Polskiej) - dla obiektu Kwatery Partecznik (Wisła ul. Partecznik 33A, wpis do 

prowadzonej przez Burmistrza Miasta Wisła ewidencji obiektów innych niż hotelarskie, ale w których są 

świadczone usługi hotelarskie, pod pozycją 274); 

373) Szalbot Radosława, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Szalbot Radosława Firma Usługowa 

(NIP 5482056874, legitymująca się wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 

Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej) - dla obiektu ALICJA (Wisła ul. Tartaczna 6, wpis do 

prowadzonej przez Burmistrza Miasta Wisła ewidencji obiektów innych niż hotelarskie, ale w których są 

świadczone usługi hotelarskie, pod pozycją 298); 

374) Szalbot-Chmiel Janina, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Janina Szalbot-Chmiel Firma 

Usługowa (NIP 5481758479, legitymująca się wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 

Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej) - dla obiektu SŁONECZNY STOK (Wisła ul. Towarowa 12a, 

wpis do prowadzonej przez Burmistrza Miasta Wisła ewidencji obiektów innych niż hotelarskie, ale 

w których są świadczone usługi hotelarskie, pod pozycją 369); 

375) Szalbót Andrzej, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą SZALBÓT ANDRZEJ FIRMA 

USŁUGOWA (NIP 5481066267, legitymujący się wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji 

o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej) - dla obiektu ZIELONE WZGÓRZE (Wisła  

ul. Sosnowa 12, wpis do prowadzonej przez Burmistrza Miasta Wisła ewidencji obiektów innych niż 

hotelarskie, ale w których są świadczone usługi hotelarskie, pod pozycją 232); 

376) Szalbót Krystyna, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Szalbót Krystyna Firma Usługowa 

Pokoje Krystyna n.skrócona FU Pokoje Krystyna (NIP 5481228244, legitymująca się wpisem do Centralnej 

Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej) - dla obiektu KRYSTYNA 

Pokoje (Wisła ul. Gościejów 6, wpis do prowadzonej przez Burmistrza Miasta Wisła ewidencji obiektów 

innych niż hotelarskie, ale w których są świadczone usługi hotelarskie, pod pozycją 349); 

377) Szarzec Adam, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Adam Szarzec (NIP 5482288490, 

legitymujący się wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej 

Rzeczypospolitej Polskiej) - dla obiektu DOMEK U HANI (Wisła ul. Żwirowa 3, wpis do prowadzonej 

przez Burmistrza Miasta Wisła ewidencji obiektów innych niż hotelarskie, ale w których są świadczone 

usługi hotelarskie, pod pozycją 364); 

378) Szarzec Andrzej, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Szarzec Andrzej Firma "JAK-

MAL"(NIP 5481354523, legitymujący się wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 

Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej) - dla obiektu SZARZEC ANDRZEJ (Wisła ul. Nowa 56, wpis do 

prowadzonej przez Burmistrza Miasta Wisła ewidencji obiektów innych niż hotelarskie, ale w których są 

świadczone usługi hotelarskie, pod pozycją 168); 
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379) Szarzec Andrzej, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Szarzec Andrzej Firma Handlowo-

Usługowa AS-MEBLE & Pokoje Beata (NIP 5481038638, legitymujący się wpisem do Centralnej 

Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej) - dla obiektu BEATA 

(Wisła ul. Partyzantów 6, wpis do prowadzonej przez Burmistrza Miasta Wisła ewidencji obiektów innych 

niż hotelarskie, ale w których są świadczone usługi hotelarskie, pod pozycją 180); 

380) Szarzec Irena - dla obiektu IRENA - Agroturystyka (Wisła ul. B. Prusa 5, wpis do prowadzonej przez 

Burmistrza Miasta Wisła ewidencji obiektów innych niż hotelarskie, ale w których są świadczone usługi 

hotelarskie, pod pozycją 115); 

381) Szarzec Jan i Elżbieta - dla obiektu AGUSIA (Wisła ul. 11 Listopada 10b, wpis do prowadzonej przez 

Burmistrza Miasta Wisła ewidencji obiektów innych niż hotelarskie, ale w których są świadczone usługi 

hotelarskie, pod pozycją 54); 

382) Szarzec Jan, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Szarzec Jan "JANKO"(NIP 5481132099, 

legitymujący się wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej 

Rzeczypospolitej Polskiej) - dla obiektu U TKOCZA Agroturystyka (Wisła ul. Partecznik 8, wpis do 

prowadzonej przez Burmistrza Miasta Wisła ewidencji obiektów innych niż hotelarskie, ale w których są 

świadczone usługi hotelarskie, pod pozycją 275); 

383) Szarzec Piotr, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Szarzec Piotr Zakład Stolarski (NIP 

5481059416, legitymujący się wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej 

Rzeczypospolitej Polskiej) - dla obiektu SZARY KĄCIK (Wisła ul. Kopydło 24, wpis do prowadzonej 

przez Burmistrza Miasta Wisła ewidencji obiektów innych niż hotelarskie, ale w których są świadczone 

usługi hotelarskie, pod pozycją 325); 

384) Szarzec Zofia - dla obiektu KWATERA SZARZEC (Wisła ul. Nowa 56, wpis do prowadzonej przez 

Burmistrza Miasta Wisła ewidencji obiektów innych niż hotelarskie, ale w których są świadczone usługi 

hotelarskie, pod pozycją 168); 

385) Szczerba Zbigniew, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą AZ Consult Zbigniew Szczerba 

(NIP 5260032838, legitymujący się wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 

Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej) - dla obiektu Przy Strumyku (Wisła ul. Niemca1a, wpis do 

prowadzonej przez Burmistrza Miasta Wisła ewidencji obiektów innych niż hotelarskie, ale w których są 

świadczone usługi hotelarskie, pod pozycją 454); 

386) Szklorz Marcin, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Szklorz Marcin Willa Nowa Osada  

(NIP 5481748251, legitymujący się wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 

Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej) - dla obiektu Willa NOWA OSADA (Wisła ul. Torfowa 10, wpis 

do prowadzonej przez Burmistrza Miasta Wisła ewidencji obiektów innych niż hotelarskie, ale w których są 

świadczone usługi hotelarskie, pod pozycją 294); 

387) Szturc Anna, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą ANNA SZTURC AniMania  

(NIP 5482639015, legitymująca się wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 

Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej) - dla obiektu Willa u Babci (Wisła ul. Jawornik 3, wpis do 

prowadzonej przez Burmistrza Miasta Wisła ewidencji obiektów innych niż hotelarskie, ale w których są 

świadczone usługi hotelarskie, pod pozycją 414); 

388) Szturc Irena, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Szturc Irena Usługi Turystyczno 

Transportowe i Handel "ITA"(NIP 5481066712, legitymująca się wpisem do Centralnej Ewidencji 

i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej) - dla obiektu ITA (Wisła  

ul. Wyzwolenia 9, wpis do prowadzonej przez Burmistrza Miasta Wisła ewidencji obiektów innych niż 

hotelarskie, ale w których są świadczone usługi hotelarskie, pod pozycją 238); 

389) 74) Szturc Magdalena, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Magdalena Szturc  

(NIP 5482446351, legitymująca się wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 

Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej) - dla obiektu Miętowy Dworek (Wisła ul. Przykopa 3B, wpis do 

prowadzonej przez Burmistrza Miasta Wisła ewidencji obiektów innych niż hotelarskie, ale w których są 

świadczone usługi hotelarskie, pod pozycją 88); 

390) Szturc Janina, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą JANINA SZTURC POKOJE GOŚCINNE 

(NIP 5482171434, legitymująca się wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 
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Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej) - dla obiektu Pokoje gościnne (Wisła ul. Jawornik 21, brak wpisu 

do prowadzonej przez Burmistrza Miasta Wisła ewidencji obiektów innych niż hotelarskie, ale w których są 

świadczone usługi hotelarskie); 

391) Szturc Władysław, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Szturc Władysław Sławomir Firma 

Szturc (NIP 5482107034, legitymujący się wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 

Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej) - dla obiektu Willa EMILIA (Wisła ul. Wyzwolenia 2, wpis do 

prowadzonej przez Burmistrza Miasta Wisła ewidencji obiektów innych niż hotelarskie, ale w których są 

świadczone usługi hotelarskie, pod pozycją 344); 

392) 75) <uchylony>; 

393) Szulik Piotr, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Szulik Piotr Victoria (NIP 5481168269, 

legitymujący się wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej 

Rzeczypospolitej Polskiej) - dla obiektu Willa VICTORIA (Wisła ul. Spokojna 8c, wpis do prowadzonej 

przez Burmistrza Miasta Wisła ewidencji obiektów innych niż hotelarskie, ale w których są świadczone 

usługi hotelarskie, pod pozycją 212); 

394) Szymczak Alina - dla obiektu Agroturystyka KAMRATÓWKA (Wisła ul. Jasna 2 B, wpis do 

prowadzonej przez Burmistrza Miasta Wisła ewidencji obiektów innych niż hotelarskie, ale w których są 

świadczone usługi hotelarskie, pod pozycją 197); 

395) Szymczuk Emilia - dla obiektu noclegowego (Wisła ul. Spokojna 24, brak wpisu do prowadzonej przez 

Burmistrza Miasta Wisła ewidencji obiektów innych niż hotelarskie, ale w których są świadczone usługi 

hotelarskie); 

395a) 76) Szyszkowska Gabriela  prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Szyszkowska Gabriela 

Pokoje Beskidy (NIP 5481346038, legitymująca się wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji 

o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej) - dla obiektu Pokoje Beskidy (Wisła ul. Tartaczna 

8, wpis do prowadzonej przez Burmistrza Miasta Wisła ewidencji obiektów innych niż hotelarskie,  

ale w których są świadczone usługi hotelarskie, pod pozycją 473); 

396) Ścisłowski Marcin, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Firma Handlowo-Usługowa 

MARCY-POLO Marcin Ścisłowski (NIP 5252107898, legitymujący się wpisem do Centralnej Ewidencji 

i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej) - dla obiektu Hotel POD GOŁĘBIEM 

** (Wisła ul. Wodna 1 A, wpis do prowadzonej przez Marszałka Województwa Śląskiego ewidencji 

obiektów hotelarskich); 

397) Śliwiok Janusz - dla obiektu ASIA (Wisła ul. Nowa 9, wpis do prowadzonej przez Burmistrza Miasta 

Wisła ewidencji obiektów innych niż hotelarskie, ale w których są świadczone usługi hotelarskie,  

pod pozycją 73); 

398) Śliwka Robert, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Firma Handlowo Usługowa "Robert" 

Robert Śliwka (NIP 5481308799, legitymujący się wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji 

o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej) - dla obiektu U ŚLIWKI (Wisła ul. Pod Beskidek 

1a, wpis do prowadzonej przez Burmistrza Miasta Wisła ewidencji obiektów innych niż hotelarskie,  

ale w których są świadczone usługi hotelarskie, pod pozycją 117); 

399) Śliż Janina, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Śliż Janina (NIP 5481174225, legitymująca 

się wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej) - 

dla obiektu ŚLIŻ JANINA (Wisła ul. B. Prusa 4, wpis do prowadzonej przez Burmistrza Miasta Wisła 

ewidencji obiektów innych niż hotelarskie, ale w których są świadczone usługi hotelarskie, pod pozycją 

12); 

400) Śliż Sławomir, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Sławomir Śliż (NIP 548-172-47-30, 

legitymujący się wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej 

Rzeczypospolitej Polskiej) - dla obiektu Jaworniczanka (Wisła ul. Wańkowska 6J, brak wpisu do 

prowadzonej przez Burmistrza Miasta Wisła ewidencji obiektów innych niż hotelarskie, ale w których są 

świadczone usługi hotelarskie); 

400a) 77) Świątek Marcin - dla obiektu Malinowa Dolina (Wisła ul. Malinka 14a, brak wpisu do prowadzonej 

przez Burmistrza Miasta Wisła ewidencji obiektów innych niż hotelarskie, ale w których są świadczone 

usługi hotelarskie); 
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401) Świercz Maciej, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Świercz Maciej Firma Handlowo 

Usługowa "JODA"(NIP 6751250433, legitymujący się wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji 

o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej) - dla obiektu Willa LUIZA (Wisła ul. 11 listopada 

18, wpis do prowadzonej przez Burmistrza Miasta Wisła ewidencji obiektów innych niż hotelarskie,  

ale w których są świadczone usługi hotelarskie, pod pozycją 350); 

402) <uchylony>; 

403) Tkocz Renata, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Tkocz Renata Pokoje Gościnne  

(NIP 5481696488, legitymująca się wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 

Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej) - dla obiektu"KAROLINA" Pokoje Gościnne (Wisła ul. Nowina 

2B, wpis do prowadzonej przez Burmistrza Miasta Wisła ewidencji obiektów innych niż hotelarskie,  

ale w których są świadczone usługi hotelarskie, pod pozycją 133); 

404) Tokarczyk Agata, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Tokarczyk Agata (NIP 5482405145, 

legitymująca się wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej 

Rzeczypospolitej Polskiej) - dla obiektu AGA Pokoje Gościnne (Wisła ul. Towarowa 17A, wpis do 

prowadzonej przez Burmistrza Miasta Wisła ewidencji obiektów innych niż hotelarskie, ale w których są 

świadczone usługi hotelarskie, pod pozycją 225); 

405) Tomasik Walicka Ewa - dla obiektu Wakacyjny Dom DAWIDÓWKA (Wisła ul. Gościejów 2a, brak 

wpisu do prowadzonej przez Burmistrza Miasta Wisła ewidencji obiektów innych niż hotelarskie,  

ale w których są świadczone usługi hotelarskie); 

406) Tomica Michalina, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Drimmer Michalina Tomica  

(NIP 5482591691, legitymująca się wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 

Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej) - dla obiektu noclegowego (Wisła ul. Kamienna 1a, wpis do 

prowadzonej przez Burmistrza Miasta Wisła ewidencji obiektów innych niż hotelarskie, ale w których są 

świadczone usługi hotelarskie, pod pozycją 442); 

406a) Tomica Michalina, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Drimmer Michalina Tomica  

(NIP 5482591691, legitymująca się wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 

Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej) - dla obiektu noclegowego (Wisła ul. Kamienna 1B, brak wpisu 

do prowadzonej przez Burmistrza Miasta Wisła ewidencji obiektów innych niż hotelarskie, ale w których są 

świadczone usługi hotelarskie); 

406b) Tomica Michalina, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Drimmer Michalina Tomica  

(NIP 5482591691, legitymująca się wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 

Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej) - dla obiektu noclegowego (Wisła ul. Kamienna 1C, brak wpisu 

do prowadzonej przez Burmistrza Miasta Wisła ewidencji obiektów innych niż hotelarskie, ale w których są 

świadczone usługi hotelarskie); 

407) Trajdos Mirosław, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Pokoje Gościnne "AGATA" 

Mirosław Traidos (NIP 5482227583, legitymujący się wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji 

o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej) - dla obiektu Pokoje Gościnne "AGATA"  

(Wisła ul. Nad Zaporą 6a, wpis do prowadzonej przez Burmistrza Miasta Wisła ewidencji obiektów innych 

niż hotelarskie, ale w których są świadczone usługi hotelarskie, pod pozycją 141); 

407a) Trojnar Ewa - dla Apartamentu (Wisła ul. Kamienna 1a/20, brak wpisu do prowadzonej przez 

Burmistrza Miasta Wisła ewidencji obiektów innych niż hotelarskie, ale w których są świadczone usługi 

hotelarskie); 

408) Troszok Dorota, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą DOROTA TROSZOK FIRMA 

USŁUGOWO HANDLOWA (NIP 5482374574, legitymująca się wpisem do Centralnej Ewidencji 

i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej) - dla obiektu Obiekt noclegowy  

(Wisła ul. Spacerowa 30c, brak wpisu do prowadzonej przez Burmistrza Miasta Wisła ewidencji obiektów 

innych niż hotelarskie, ale w których są świadczone usługi hotelarskie); 

409) Troszok Dorota, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Dorota Troszok Firma Usługowo 

Handlowa (NIP 5482374574, legitymująca się wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 

Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej) - dla obiektu Willa ZOFIA (Wisła ul. Spacerowa 30, wpis do 
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prowadzonej przez Burmistrza Miasta Wisła ewidencji obiektów innych niż hotelarskie, ale w których są 

świadczone usługi hotelarskie, pod pozycją 43); 

410) Tyszkowska Iwona, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Tyszkowska Iwona Wynajem Pokoi 

(NIP 5481235735, legitymująca się wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 

Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej) - dla obiektu Willa NIBY NIC (Wisła ul. 1 Maja 61, wpis do 

prowadzonej przez Burmistrza Miasta Wisła ewidencji obiektów innych niż hotelarskie, ale w których są 

świadczone usługi hotelarskie, pod pozycją 215); 

411) Ucherek Jan, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Ucherek Jan Przedsiębiorstwo 

Produkcyjno-Handlowo-Usługowe PPHU (NIP 6471008889, legitymujący się wpisem do Centralnej 

Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej) - dla obiektu Pokoje 

Gościnne (Wisła ul. Gahura 36A, brak wpisu do prowadzonej przez Burmistrza Miasta Wisła ewidencji 

obiektów innych niż hotelarskie, ale w których są świadczone usługi hotelarskie); 

412) <uchylony>; 

413) Wachowiak Zenon, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Firma Handlowo-Usługowa Fenix 

Zenon Wachowiak (NIP 6482302753, legitymujący się wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji 

o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej) - dla obiektu "Dom pod Lasem" (Wisła  

ul. Partecznik 24, wpis do prowadzonej przez Burmistrza Miasta Wisła ewidencji obiektów innych niż 

hotelarskie, ale w których są świadczone usługi hotelarskie, pod pozycją 370); 

414) Walicka Aleksandra, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Walicka Aleksandra Willa 

"KOKOSOWA"(NIP 5482652406, legitymująca się wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji 

o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej) - dla obiektu Villa KOKOSOWA (Wisła  

ul. Wypoczynkowa 6, wpis do prowadzonej przez Burmistrza Miasta Wisła ewidencji obiektów innych niż 

hotelarskie, ale w których są świadczone usługi hotelarskie, pod pozycją 373); 

415) Walocha Małgorzata, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Walocha Małgorzata  

(NIP 8271199325, legitymująca się wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 

Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej) - dla obiektu Apartamenty RENESANS (Wisła ul. 1 Maja 43, 

wpis do prowadzonej przez Burmistrza Miasta Wisła ewidencji obiektów innych niż hotelarskie, ale 

w których są świadczone usługi hotelarskie, pod pozycją 333); 

416) Wantulok Elżbieta, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Wantulok Elżbieta "Słoneczny 

Gród"(NIP 5481033888, legitymująca się wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 

Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej) - dla obiektu SŁONECZNY GRÓD (Wisła ul. Kopydło 58, wpis 

do prowadzonej przez Burmistrza Miasta Wisła ewidencji obiektów innych niż hotelarskie, ale w których są 

świadczone usługi hotelarskie, pod pozycją 1); 

417) Wapienik Jan, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Wapienik Jan Tartak (NIP 5480009971, 

legitymujący się wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej 

Rzeczypospolitej Polskiej) - dla obiektu U Wapienika (Wisła ul. Siglanów 3, wpis do prowadzonej przez 

Burmistrza Miasta Wisła ewidencji obiektów innych niż hotelarskie, ale w których są świadczone usługi 

hotelarskie, pod pozycją 21); 

418) Watut Waldemar, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą ATUT Waldemar Watut  

(NIP 6381492114, legitymujący się wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 

Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej) - dla obiektu Apartamenty Szóstka Wisła Kamienna (Wisła  

ul. Kamienna 1A, brak wpisu do prowadzonej przez Burmistrza Miasta Wisła ewidencji obiektów innych 

niż hotelarskie, ale w których są świadczone usługi hotelarskie); 

419) Wejdner Radosław, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Usługowo-

Handlowe "PROTART" (NIP 7321291134, legitymujący się wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji 

o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej) - dla obiektu noclegowego (Wisła ul. Spacerowa 

28, brak wpisu do prowadzonej przez Burmistrza Miasta Wisła ewidencji obiektów innych niż hotelarskie, 

ale w których są świadczone usługi hotelarskie); 

419a) 78)Welc Piotr, prowadzący działalność pod firmą "Domek Makowy" Piotr Welc Wynajem  

(NIP 5481195071, legitymujący się wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 

Gospodarczej Rzeczpospolitej Polskiej) – dla obiektu Domek Makowy (Wisła ul. J.Ochorowicza 3c,  
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brak wpisu do prowadzonej przez Burmistrza Miasta Wisła ewidencji obiektów innych niż hotelarskie,  

ale w których są świadczone usługi hotelarskie); 

420) Wellik Monika, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Wellik Monika Willa Mona; 

MONALISA (NIP 5482126965, legitymująca się wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji 

o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej) - dla obiektu WILLA MONA (Wisła ul. Towarowa 

18, wpis do prowadzonej przez Burmistrza Miasta Wisła ewidencji obiektów innych niż hotelarskie, ale 

w których są świadczone usługi hotelarskie, pod pozycją 176); 

421) Wieja Wanda, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Wieja Wanda Pokoje Gościnne  

NA BULWARZE (NIP 5481558177, legitymująca się wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji 

o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej) - dla obiektu NA BULWARZE Pokoje gościnne 

(Wisła ul. Bulwar Księżycowy 17, wpis do prowadzonej przez Burmistrza Miasta Wisła ewidencji 

obiektów innych niż hotelarskie, ale w których są świadczone usługi hotelarskie, pod pozycją 289); 

422) Wisełka Jarosław, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą RAPIDO Wisełka Jarosław  

(NIP 5482277782, legitymujący się wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 

Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej) - dla obiektu HILLTON JAWORNIK (Wisła ul. Cieślarów 22c, 

wpis do prowadzonej przez Burmistrza Miasta Wisła ewidencji obiektów innych niż hotelarskie, ale 

w których są świadczone usługi hotelarskie, pod pozycją 412); 

422a) Wisełka Justyna - dla obiektu "Apartamenty u Kolejarzy" (Wisła ul. Lipowa 1, brak wpisu do 

prowadzonej przez Burmistrza Miasta Wisła ewidencji obiektów innych niż hotelarskie, ale w których są 

świadczone usługi hotelarskie); 

422b) 79)Wisełka Małgorzata, prowadząca działalność pod firmą Wisełka Małgorzata Firma Handlowo-

Usługowa "RAPIDO" (NIP 5481035769, legitymująca się wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji 

o Działalności Gospodarczej Rzeczpospolitej Polskiej) – dla obiektu Apartament na Dzielnicach (Wisła  

ul. Juliana Ochorowicza 16, wpis do prowadzonej przez Burmistrza Miasta Wisła ewidencji obiektów 

innych niż hotelarskie, ale w których są świadczone usługi hotelarskie, pod pozycją 494); 

423) Witala Jadwiga, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Witala Jadwiga Firma Usługowa  

(NIP 5481069679, legitymująca się wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 

Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej) - dla obiektu WITALA JADWIGA (Wisła ul. Dziechcinka 40, 

wpis do prowadzonej przez Burmistrza Miasta Wisła ewidencji obiektów innych niż hotelarskie, ale 

w których są świadczone usługi hotelarskie, pod pozycją 55); 

424) Witczak Marta, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Oaza Apartament Maria Witczak  

(NIP 5441449625, legitymująca się wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 

Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej) - dla obiektu Apartament Oaza (Wisła ul. Miła 2/309, brak wpisu 

do prowadzonej przez Burmistrza Miasta Wisła ewidencji obiektów innych niż hotelarskie, ale w których są 

świadczone usługi hotelarskie); 

425) Wojciech Magdalena, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Wojciech Magdalena  

FHU "KANA" (NIP 6381221786, legitymująca się wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji 

o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej) - dla obiektu CZAJKA (Wisła os. Zdejszy 9a,  

wpis do prowadzonej przez Burmistrza Miasta Wisła ewidencji obiektów innych niż hotelarskie, ale 

w których są świadczone usługi hotelarskie, pod pozycją 236); 

426) Wojciechowska Aleksandra, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą "A&G" Aleksandra 

Wojciechowska Firma Usługowo-Handlowa (NIP 7743218243, legitymująca się wpisem do Centralnej 

Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej) - dla obiektu Pałacyk 

Wiślański (Wisła ul. Dworcowa 2, wpis do prowadzonej przez Burmistrza Miasta Wisła ewidencji 

obiektów innych niż hotelarskie, ale w których są świadczone usługi hotelarskie, pod pozycją 430); 

427) 80) <uchylony>; 

428) Wojciechowska Magdalena, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą MAGDALENA 

WOJCIECHOWSKA LEKTRANS (NIP 6492097705, legitymująca się wpisem do Centralnej Ewidencji 

i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej) - dla obiektu Apartament na Miłej 

(Wisła ul. Miła 2/314, wpis do prowadzonej przez Burmistrza Miasta Wisła ewidencji obiektów innych niż 

hotelarskie, ale w których są świadczone usługi hotelarskie, pod pozycją 407); 
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428a) 81)Wojciechowska Renata, prowadząca działalność pod firmą Renata Wojciechowska EASY RENT 

(NIP 6331528270, legitymująca się wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 

Gospodarczej Rzeczpospolitej Polskiej) – dla obiektu WILLA WIŚLOK (Wisła os. Górne Głębce 1, wpis 

do prowadzonej przez Burmistrza Miasta Wisła ewidencji obiektów innych niż hotelarskie, ale w których są 

świadczone usługi hotelarskie, pod pozycją 492); 

428b) 82)Wojciechowski Marek - dla Pensjonatu "ale Widok" (Wisła ul. Sosnowa 2G, brak wpisu do 

prowadzonej przez Burmistrza Miasta Wisła ewidencji obiektów innych niż hotelarskie, ale w których są 

świadczone usługi hotelarskie); 

429) Wojciechowski Zbigniew, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Zbigniew Wojciechowski 

(NIP 5341109574, legitymujący się wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 

Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej) - dla obiektu JODŁA (Wisła ul. Groniczek 2, brak wpisu do 

prowadzonej przez Burmistrza Miasta Wisła ewidencji obiektów innych niż hotelarskie, ale w których są 

świadczone usługi hotelarskie); 

429a) 83) Wojtasik Barbara, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Barbara Wojtasik Wynajem 

Kwater (NIP 5851374944, legitymująca się wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 

Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej) - dla obiektu Sosnowy Zakątek (Wisła ul. Sosnowa 2A, brak 

wpisu do prowadzonej przez Burmistrza Miasta Wisła ewidencji obiektów innych niż hotelarskie,  

ale w których są świadczone usługi hotelarskie); 

430) Woźniak Alina, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Alina Woźniak Przedsiębiorstwo 

Informatyczne KOMNET (NIP 8430006570, legitymująca się wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji 

o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej) - dla obiektu CZTERY PORY ROKU (Wisła  

ul. Kadłubowa 12, wpis do prowadzonej przez Burmistrza Miasta Wisła ewidencji obiektów innych niż 

hotelarskie, ale w których są świadczone usługi hotelarskie, pod pozycją 177); 

431) Wójcik Zbigniew, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Wójcik Zbigniew Zakład Malarsko-

Tapeciarski (NIP 5481004148, legitymujący się wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji 

o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej) - dla obiektu POKOJE (Wisła ul. Willowa 13A, 

brak wpisu do prowadzonej przez Burmistrza Miasta Wisła ewidencji obiektów innych niż hotelarskie,  

ale w których są świadczone usługi hotelarskie); 

431a) Wybraniec Gabriela, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą AGAWA Gabriela Wybraniec 

(NIP: 9690181997, legitymująca się wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 

Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej) - dla obiektu noclegowego (Wisła Bulwar Słoneczny 2, brak 

wpisu do prowadzonej przez Burmistrza Miasta Wisła ewidencji obiektów innych niż hotelarskie,  

ale w których są świadczone usługi hotelarskie); 

432) Wykurz Izabela, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Izabela Wykurz OSW Sport Kontakt 

(NIP 9730411743, legitymujący się wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 

Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej) - dla obiektu KONTAKT (Wisła ul. Kopydło 28, wpis do 

prowadzonej przez Burmistrza Miasta Wisła ewidencji obiektów innych niż hotelarskie, ale w których są 

świadczone usługi hotelarskie, pod pozycją 59); 

433) Zakolski Tomasz, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Zakolski Tomasz JUKAMI  

(NIP 5481323132, legitymujący się wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 

Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej) - dla obiektu Chata KLESZCZONKA (Wisła ul. Głębce 22, wpis 

do prowadzonej przez Burmistrza Miasta Wisła ewidencji obiektów innych niż hotelarskie, ale w których są 

świadczone usługi hotelarskie, pod pozycją 285); 

434) Zarychta Legierska Anna - dla obiektu Domek Bacówka (Wisła ul. Turystyczna 6D, wpis do 

prowadzonej przez Burmistrza Miasta Wisła ewidencji obiektów innych niż hotelarskie, ale w których są 

świadczone usługi hotelarskie); 

435) 84)Zarzycka Maria, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Maria Zarzycka Apartament Nad 

Potokiem (NIP 9541244161, legitymująca się wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 

Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej) - dla obiektu APARTAMENT NAD POTOKIEM (Wisła  

ul. Malinka 22, wpis do prowadzonej przez Burmistrza Miasta Wisła ewidencji obiektów innych niż 

hotelarskie, ale w których są świadczone usługi hotelarskie, pod pozycją 411); 
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435a) 85) Zawada Krzysztof  prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Krzysztof Zawada  

(NIP 5482048188, legitymujący się wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 

Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej) - dla obiektu Domek na Przelaczy (Wisła os. Skolnity 39a, wpis 

do prowadzonej przez Burmistrza Miasta Wisła ewidencji obiektów innych niż hotelarskie, ale w których są 

świadczone usługi hotelarskie, pod pozycją 469); 

436) Zaworski Łukasz, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Zaworski Łukasz Luka  

(NIP 6292249116, legitymujący się wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 

Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej) - dla obiektu Willa "Olivia" (Wisła ul. Górnośląska 22a, wpis do 

prowadzonej przez Burmistrza Miasta Wisła ewidencji obiektów innych niż hotelarskie, ale w których są 

świadczone usługi hotelarskie, pod pozycją 451); 

436a) 86) Zdaniak Kamil, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Kamil Zdaniak (NIP 9151515327, 

legitymujący się wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej 

Rzeczypospolitej Polskiej) - dla obiektu Gościniec Zjazdowy (Wisła ul. Zjazdowa 8, wpis do prowadzonej 

przez Burmistrza Miasta Wisła ewidencji obiektów innych niż hotelarskie, ale w których są świadczone 

usługi hotelarskie, pod pozycją 95);  

437) Zelek Tomasz, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą TZ-Montage Tomasz Zelek  

(NIP 5482513403, legitymujący się wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 

Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej) - dla obiektu Willa Malinka  (Wisła ul. Malinka 31B, brak wpisu 

do prowadzonej przez Burmistrza Miasta Wisła ewidencji obiektów innych niż hotelarskie, ale w których są 

świadczone usługi hotelarskie); 

437a) Zembol Grażyna, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Zembol Grażyna Firma Małgorzata 

(NIP 5480057912, legitymująca się wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 

Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej) - dla obiektu Willowa NO.5 Apartaments  (Wisła ul. Willowa 5, 

wpis do prowadzonej przez Burmistrza Miasta Wisła ewidencji obiektów innych niż hotelarskie,  

ale w których są świadczone usługi hotelarskie, pod pozycją 466); 

438) Zielak Małgorzata, prowadząca  działalność gospodarczą pod firmą "EUROLIFT" (NIP 7291208630, 

legitymująca się wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej 

Rzeczypospolitej Polskiej) - dla obiektu Apartament Calipso (Wisła ul. Sarnia 17, wpis do prowadzonej 

przez Burmistrza Miasta Wisła ewidencji obiektów innych niż hotelarskie, ale w których są świadczone 

usługi hotelarskie, pod pozycją 423); 

438a) 87)88)Zowner Mariola dla obiektu APARTAMENT LUX (Wisła ul. Biała Wisełka, brak wpisu do 

prowadzonej przez Burmistrza Miasta Wisła ewidencji obiektów innych niż hotelarskie, ale w których są 

świadczone usługi hotelarskie); 

438b) 89)Zowner Mariola dla obiektu APARTAMENT VIEW (Wisła ul. Kamienna 1c/72, brak wpisu do 

prowadzonej przez Burmistrza Miasta Wisła ewidencji obiektów innych niż hotelarskie, ale w których są 

świadczone usługi hotelarskie);” 

439) Zwolińska Michalina - dla obiektu LEŚNE DOMKI (Wisła ul. Nowina 2, wpis do prowadzonej przez 

Burmistrza Miasta Wisła ewidencji obiektów innych niż hotelarskie, ale w których są świadczone usługi 

hotelarskie, pod pozycją 355); 

440) <uchylony>; 

                                                      
1) W brzmieniu ustalonym  przez § 1 pkt 2 uchwały Nr XI/161/2019 Rady Miasta Wisła z dnia 30 października 2019 r. 

zmieniającej uchwałę Nr XI/146/2011 Rady Miasta Wisła z 27 października 2011 r. w sprawie określenia wysokości 

dziennych stawek opłaty miejscowej, zarządzenia poboru opłaty miejscowej w drodze inkasa oraz określenia inkasentów 

i wysokości wynagrodzenia za inkaso w opłacie miejscowej (Dz. Urz. Woj. Śląs. z 2019 r. poz. 7508 obowiązującym od 

23 listopada 2019 r.) 
2) Uchylony przez § 1 pkt 3 uchwały Nr X/138/2019 Rady Miasta Wisła z dnia 12 września 2019 r. zmieniającej uchwałę 

Nr XI/146/2011 Rady Miasta Wisła z 27 października 2011 r. w sprawie określenia wysokości dziennych stawek opłaty 

miejscowej, zarządzenia poboru opłaty miejscowej w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości 

wynagrodzenia za inkaso w opłacie miejscowej (Dz. Urz. Woj. Śląs. z 2019 r. poz. 6308 obowiązującym od 

02 października 2019 r.) 
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3) Dodany przez § 1 pkt 1 uchwały Nr III/49/2019 Rady Miasta Wisła z dnia 31 stycznia 2019 r. zmieniającej uchwałę  

Nr XI/146/2011 Rady Miasta Wisła z 27 października 2011 r. w sprawie określenia wysokości dziennych stawek opłaty 

miejscowej, zarządzenia poboru opłaty miejscowej w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości 

wynagrodzenia za inkaso w opłacie miejscowej (Dz. Urz. Woj. Śląs. z 2019 r. poz.1159 obowiązującym od 22 lutego 

2019 r.) 
4) Uchylony przez § 1 pkt 3 uchwały Nr XI/161/2019 Rady Miasta Wisła z dnia 30 października 2019 r. 
5) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 uchwały Nr X/138/2019 Rady Miasta Wisła z dnia 12 września 2019 r. 
6) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 uchwały Nr X/138/2019 Rady Miasta Wisła z dnia 12 września 2019 r. 
7) Dodany przez §1 pkt 1 uchwały Nr IV/66/2019 Rady Miasta Wisła z dnia 28 lutego 2019 r. zmieniającej uchwałę  

Nr XI/146/2011 Rady Miasta Wisła z 27 października 2011 r. w sprawie określenia wysokości dziennych stawek opłaty 

miejscowej, zarządzenia poboru opłaty miejscowej w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości 

wynagrodzenia za inkaso w opłacie miejscowej (Dz. Urz. Woj. Śląs. z 2019 r. poz. 2105 obowiązującym od 28 marca 

2019 r.) 
8) Dodany przez § 1 pkt 1 uchwały Nr III/49/2019 Rady Miasta Wisła z dnia 31 stycznia 2019 r. 
9) Dodany przez § 1 pkt 1 uchwały Nr VI/90/2019 Rady Miasta Wisła z dnia 25 kwietnia 2019 r. zmieniającej uchwałę  

Nr XI/146/2011 Rady Miasta Wisła z 27 października 2011 r. w sprawie określenia wysokości dziennych stawek opłaty 

miejscowej, zarządzenia poboru opłaty miejscowej w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości 

wynagrodzenia za inkaso w opłacie miejscowej (Dz. Urz. Woj. Śląs. z 2019 r. poz. 3585 obowiązującym od 23 maja 

2019 r.) 
10) Dodany przez § 1 pkt 1 uchwały Nr VI/90/2019 Rady Miasta Wisła z dnia 25 kwietnia 2019 r. 
11) Uchylony przez § 1 pkt 3 uchwały Nr III/49/2019 Rady Miasta Wisła z dnia 31 stycznia 2019 r. 
12) Uchylony przez § 1 pkt 3 uchwały Nr X/138/2019 Rady Miasta Wisła z dnia 12 września 2019 r. zmieniającej uchwałę 

Nr XI/146/2011 Rady Miasta Wisła z 27 października 2011 r. w sprawie określenia wysokości dziennych stawek opłaty 

miejscowej, zarządzenia poboru opłaty miejscowej w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości 

wynagrodzenia za inkaso w opłacie miejscowej (Dz. Urz. Woj. Śląs. z 2019 r. poz. 6308 obowiązującym od 

02 października 2019 r.) 
13) Uchylony przez § 1 pkt 3 uchwały Nr X/138/2019 Rady Miasta Wisła z dnia 12 września 2019 r. 
14) Uchylony przez § 1 pkt 3 uchwały Nr X/138/2019 Rady Miasta Wisła z dnia 12 września 2019 r. 
15) Uchylony przez § 1 pkt 3 uchwały Nr X/138/2019 Rady Miasta Wisła z dnia 12 września 2019 r. 
16) Dodany przez § 1 pkt 1 uchwały Nr X/138/2019 Rady Miasta Wisła z dnia 12 września 2019 r. 
17) Dodany przez § 1 pkt 1 uchwały Nr XII/177/2019 Rady Miasta Wisła z dnia 28 listopada 2019 r. zmieniającej uchwałę 

Nr XI/146/2011 Rady Miasta Wisła z 27 października 2011 r. w sprawie określenia wysokości dziennych stawek opłaty 

miejscowej, zarządzenia poboru opłaty miejscowej w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości 

wynagrodzenia za inkaso w opłacie miejscowej (Dz. Urz. Woj. Śląs. z 2019 r. poz. 8361 obowiązującym od 20 grudnia 

2019 r.) 
18) Dodany przez § 1 pkt 1 uchwały Nr IX/131/2019 Rady Miasta Wisła z dnia 8 sierpnia 2019 r. zmieniającej uchwałę  

Nr XI/146/2011 Rady Miasta Wisła z 27 października 2011 r. w sprawie określenia wysokości dziennych stawek opłaty 

miejscowej, zarządzenia poboru opłaty miejscowej w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości 

wynagrodzenia za inkaso w opłacie miejscowej (Dz. Urz. Woj. Śląs. z 2019 r. poz. 5554 obowiązującym od 27 sierpnia 

2019 r.) 
19) Dodany przez § 1 pkt 1 uchwały Nr XII/177/2019 Rady Miasta Wisła z dnia 28 listopada 2019 r. 
20) Dodany przez § 1 pkt 1 uchwały Nr XII/177/2019 Rady Miasta Wisła z dnia 28 listopada 2019 r. 
21) Uchylony przez § 1 pkt 3 uchwały Nr III/49/2019 Rady Miasta Wisła z dnia 31 stycznia 2019 r. 
22) Uchylony przez § 1 pkt 3 uchwały Nr IV/66/2019 Rady Miasta Wisła z dnia 28 lutego 2019 r. 
23) Dodany przez § 1 pkt 1 uchwały Nr VIII/118/2019 Rady Miasta Wisła z dnia 21 czerwca 2019 r. zmieniającej uchwałę 

Nr XI/146/2011 Rady Miasta Wisła z 27 października 2011 r. w sprawie określenia wysokości dziennych stawek opłaty 

miejscowej, zarządzenia poboru opłaty miejscowej w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości 

wynagrodzenia za inkaso w opłacie miejscowej (Dz. Urz. Woj. Śląs. z 2019 r. poz. 4842 obowiązującym od 17 lipca 

2019 r.) 
24) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 uchwały Nr X/138/2019 Rady Miasta Wisła z dnia 12 września 2019 r. 
25) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 uchwały Nr XI/161/2019 Rady Miasta Wisła z dnia 30 października 2019 r. 
26) Dodany przez § 1 pkt 1 uchwały Nr XI/161/2019 Rady Miasta Wisła z dnia 30 października 2019 r. 
27) Dodany przez § 1 pkt 1 uchwały Nr IV/66/2019 Rady Miasta Wisła z dnia 28 lutego 2019 r. 
28) Dodany przez § 1 pkt 1 uchwały Nr III/49/2019 Rady Miasta Wisła z dnia 31 stycznia 2019 r. 
29) Dodany przez § 1 pkt 1 uchwały Nr X/138/2019 Rady Miasta Wisła z dnia 12 września 2019 r. 
30) W brzmieniu ustalonym przez §1 pkt 2 uchwały Nr IV/66/2019 Rady Miasta Wisła z dnia 28 lutego 2019 r. 
31) Dodany przez § 1 pkt 1 uchwały Nr IX/131/2019 Rady Miasta Wisła z dnia 8 sierpnia 2019 r. 
32) Uchylony przez § 1 pkt 3 uchwały Nr IX/131/2019 Rady Miasta Wisła z dnia 8 sierpnia 2019 r 
33) Dodany przez § 1 pkt 1 uchwały Nr X/138/2019 Rady Miasta Wisła z dnia 12 września 2019 r. 
34) Dodany przez § 1 pkt 1 uchwały Nr IX/131/2019 Rady Miasta Wisła z dnia 8 sierpnia 2019 r. 
35) Dodany przez § 1 pkt 1 uchwały Nr III/49/2019 Rady Miasta Wisła z dnia 31 stycznia 2019 r. 
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36) Uchylony przez § 1 pkt 3 uchwały Nr XII/177/2019 Rady Miasta Wisła z dnia 28 listopada 2019 r. 
37) Dodany przez § 1 pkt 1 uchwały Nr VII/98/2019 Rady Miasta Wisła z dnia 28 maja 2019 r. zmieniającej uchwałę  

Nr XI/146/2011 Rady Miasta Wisła z 27 października 2011 r. w sprawie określenia wysokości dziennych stawek opłaty 

miejscowej, zarządzenia poboru opłaty miejscowej w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości 

wynagrodzenia za inkaso w opłacie miejscowej (Dz. Urz. Woj. Śląs. z 2019 r. poz. 4112 obowiązującym od 18 czerwca 

2019 r.) 
38) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 uchwały Nr IX/131/2019 Rady Miasta Wisła z dnia 8 sierpnia 2019 r 
39) Dodany przez § 1 pkt 1 uchwały Nr IX/131/2019 Rady Miasta Wisła z dnia 8 sierpnia 2019 r. 
40) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 uchwały Nr X/138/2019 Rady Miasta Wisła z dnia 12 września 2019 r. 
41) Dodany przez § 1 pkt 1 uchwały Nr XII/177/2019 Rady Miasta Wisła z dnia 28 listopada 2019 r. 
42) Uchylony przez § 1 pkt 3 uchwały Nr X/138/2019 Rady Miasta Wisła z dnia 12 września 2019 r. 
43) Uchylony przez § 1 pkt 3 uchwały Nr IX/131/2019 Rady Miasta Wisła z dnia 8 sierpnia 2019 r 
44) Uchylony przez § 1 pkt 3 uchwały Nr X/138/2019 Rady Miasta Wisła z dnia 12 września 2019 r. 
45) Dodany przez § 1 pkt 1 uchwały Nr X/138/2019 Rady Miasta Wisła z dnia 12 września 2019 r. 
46) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 uchwały Nr III/49/2019 Rady Miasta Wisła z dnia 31 stycznia 2019 r. 
47) Uchylony przez § 1 pkt 2 uchwały Nr VI/90/2019 Rady Miasta Wisła z dnia 25 kwietnia 2019 r. 
48) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 uchwały Nr XII/177/2019 Rady Miasta Wisła z dnia 28 listopada 2019 r. 
49) Uchylony przez § 1 pkt 3 uchwały Nr XI/161/2019 Rady Miasta Wisła z dnia 30 października 2019 r. 
50) Dodany przez § 1 pkt 1 uchwały Nr XII/177/2019 Rady Miasta Wisła z dnia 28 listopada 2019 r. 
51) Dodany przez § 1 pkt 1 uchwały Nr XI/161/2019 Rady Miasta Wisła z dnia 30 października 2019 r. 
52) Dodany przez § 1 pkt 1 uchwały Nr XI/161/2019 Rady Miasta Wisła z dnia 30 października 2019 r. 
53) Dodany przez § 1 pkt 1 uchwały Nr VIII/118/2019 Rady Miasta Wisła z dnia 21 czerwca 2019 r. 
54) Dodany przez § 1 pkt 1 uchwały Nr IV/66/2019 Rady Miasta Wisła z dnia 28 lutego 2019 r. 
55) Dodany przez § 1 pkt 1 uchwały Nr III/49/2019 Rady Miasta Wisła z dnia 31 stycznia 2019 r. 
56) Dodany przez § 1 pkt 1 uchwały Nr IX/131/2019 Rady Miasta Wisła z dnia 8 sierpnia 2019 r. 
57) Dodany przez § 1 pkt 1 uchwały Nr VII/98/2019 Rady Miasta Wisła z dnia 28 maja 2019 r. 
58) Dodany przez § 1 pkt 1 uchwały Nr III/49/2019 Rady Miasta Wisła z dnia 31 stycznia 2019 r. 
59) Dodany przez § 1 pkt 1 uchwały Nr XII/177/2019 Rady Miasta Wisła z dnia 28 listopada 2019 r. 
60) Dodany przez § 1 pkt 1 uchwały Nr XI/161/2019 Rady Miasta Wisła z dnia 30 października 2019 r. 
61) Uchylony przez § 1 pkt 2 uchwały Nr VII/98/2019 Rady Miasta Wisła z dnia 28 maja 2019 r. 
62) Uchylony przez § 1 pkt 3 uchwały Nr XI/161/2019 Rady Miasta Wisła z dnia 30 października 2019 r. 
63) Uchylony przez § 1 pkt 2 uchwały Nr VI/90/2019 Rady Miasta Wisła z dnia 25 kwietnia 2019 r. 
64) Dodany przez § 1 pkt 1 uchwały Nr IX/131/2019 Rady Miasta Wisła z dnia 8 sierpnia 2019 r. 
65) Dodany przez § 1 pkt 1 uchwały Nr VIII/118/2019 Rady Miasta Wisła z dnia 21 czerwca 2019 r. 
66) Dodany przez § 1 pkt 1 uchwały Nr VIII/118/2019 Rady Miasta Wisła z dnia 21 czerwca 2019 r. 
67) Dodany przez § 1 pkt 1 uchwały Nr IX/131/2019 Rady Miasta Wisła z dnia 8 sierpnia 2019 r. 
68) Dodany przez § 1 pkt 1 uchwały Nr VI/90/2019 Rady Miasta Wisła z dnia 25 kwietnia 2019 r. 
69) Dodany przez § 1 pkt 1 uchwały Nr XI/161/2019 Rady Miasta Wisła z dnia 30 października 2019 r. 
70) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 uchwały Nr III/49/2019 Rady Miasta Wisła z dnia 31 stycznia 2019 r. 
71) Uchylony przez § 1 pkt 3 uchwały Nr IV/66/2019 Rady Miasta Wisła z dnia 28 lutego 2019 r. 
72) Uchylony przez § 1 pkt 3 uchwały Nr IX/131/2019 Rady Miasta Wisła z dnia 8 sierpnia 2019 r 
73) Dodany przez § 1 pkt 1 uchwały Nr IX/131/2019 Rady Miasta Wisła z dnia 8 sierpnia 2019 r. 
74) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 uchwały Nr IX/131/2019 Rady Miasta Wisła z dnia 8 sierpnia 2019 r 
75) Uchylony przez § 1 pkt 2 uchwały Nr VI/90/2019 Rady Miasta Wisła z dnia 25 kwietnia 2019 r. 
76) Dodany przez § 1 pkt 1 uchwały Nr III/49/2019 Rady Miasta Wisła z dnia 31 stycznia 2019 r. 
77) Dodany przez § 1 pkt 1 uchwały Nr III/49/2019 Rady Miasta Wisła z dnia 31 stycznia 2019 r. 
78) Dodany przez § 1 pkt 1 uchwały Nr XI/161/2019 Rady Miasta Wisła z dnia 30 października 2019 r. 
79) Dodany przez § 1 pkt 1 uchwały Nr XI/161/2019 Rady Miasta Wisła z dnia 30 października 2019 r. 
80) Uchylony przez § 1 pkt 3 uchwały Nr IX/131/2019 Rady Miasta Wisła z dnia 8 sierpnia 2019 r 
81) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 uchwały Nr X/138/2019 Rady Miasta Wisła z dnia 12 września 2019 r. 
82) Dodany przez § 1 pkt 1 uchwały Nr X/138/2019 Rady Miasta Wisła z dnia 12 września 2019 r. 
83) Dodany przez § 1 pkt 1 uchwały Nr VI/90/2019 Rady Miasta Wisła z dnia 25 kwietnia 2019 r. 
84) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 uchwały Nr X/138/2019 Rady Miasta Wisła z dnia 12 września 2019 r. 
85) Dodany przez § 1 pkt 1 uchwały Nr III/49/2019 Rady Miasta Wisła z dnia 31 stycznia 2019 r. 
86) Dodany przez § 1 pkt 1 uchwały Nr III/49/2019 Rady Miasta Wisła z dnia 31 stycznia 2019 r. 
87) Dodany przez § 1 pkt 1 uchwały Nr IX/131/2019 Rady Miasta Wisła z dnia 8 sierpnia 2019 r. 
88) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 uchwały Nr X/138/2019 Rady Miasta Wisła z dnia 12 września 2019 r. 
89) Dodany przez § 1 pkt 1 uchwały Nr XI/161/2019 Rady Miasta Wisła z dnia 30 października 2019 r. 
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