KARTA USŁUGI
Urząd Gminy Malechowo, Malechowo 22A, 76-142 Malechowo
Tel. (94) 31 84 213, 214, 092; Fax. (94) 31 84 305
Strona internetowa: www.malechowo.pl Strona BIP: http://ug.malechowo.ibip.pl

Wpis do ewidencji obiektów świadczących usługi agroturystyczne

Nr karty:
RPRK.II.43.1.2021
z dnia
07.06.2021

1 Zakres świadczonych usług:
Wpis do ewidencji
2 Wymagane dokumenty do załatwienia sprawy:
- wniosek o dokonanie wpisu do ewidencji obiektów świadczących usługi hotelarskie, obiektów
niebędących obiektami hotelarskimi – załącznik nr 1,
- opis obiektu - załącznik nr 2,
- arkusz deklarujący spełnienie wymogów wnioskowanego rodzaju i kategorii obiektu hotelarskiego
– załącznik nr 3.
3. Złożenie wniosku drogą elektroniczną: Tak (w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca
2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344), zwanych dalej
„środkami komunikacji elektronicznej”). Adres skrytki na ePUAP: /ugmalechowo/skrytka

4. Opłaty: brak
5. Miejsce złożenia dokumentu: Sekretariat Urzędu Gminy Malechowo
6. Osoba do kontaktu: Piotr Kruk, tel. 94 31 40 585, pokój 106
7. Sposób i termin załatwienia: Do 7 dni
8. Podstawa prawna:
- Ustawa o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników
turystycznych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 2211).
- Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów
hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie (Dz. U. z 2017 r. poz.
2166).
9. Tryb odwoławczy: nie występuje.
10. Uwagi:
1

Na terenie Gminy Malechowo ewidencję obiektów świadczących usługi hotelarskie, nie będących obiektami hotelarskimi (hostelem, motelem, pensjonatem, kempingiem, domem wycieczkowym, schroniskiem młodzieżowym, schroniskiem, polem biwakowym) prowadzi
Wójt Gminy Malechowo.

2

Podmiot świadczący usługi hotelarskie w obiekcie zgłoszonym do ewidencji ma obowiązek
przekazywania informacji do Referatu Promocji, Rozwoju i Kultury o następujących zmianach:
- zaprzestaniu świadczenia usług hotelarskich,
- uzyskaniu zaszeregowania do odpowiedniego rodzaju obiektu hotelarskiego,
- zmianie działalności sezonowej na stałą lub odwrotnie,
- zmianie liczby pokoi lub miejsc noclegowych,
- zmianie nazwy obiektu lub danych teleadresowych.

11. Metryka karty:
Wyszczególnienie
Opracował/a:
Zaakceptował/a:
Zatwierdził/a:
Osoba odpowiedzialna z aktualizację
karty

Imię i nazwisko
Piotr Kruk
Natalia Kaczmarska
Halina Skaza
Piotr Kruk

Data
07.06.20121
07.06.20121
07.06.20121

