
 KARTA  USŁUGI RP - 1 

 

Urząd Gminy Kwidzyn 
ul. Grudziądzka 30 
82-500 Kwidzyn 

Dni i godziny urzędowania:  

poniedziałek, wtorek, czwartek 7.00 - 15.00, 

środa 7.00 - 16.00, piątek 7.00 – 14.00. 

tel.: (+48) 55 261 41 51 
fax. 55 279 23 06 
e-mail: urzad@gminakwidzyn.pl 

 

 
Wersja Nr 01 

 

 

Data zatwierdzenia: 

4.12.2020 

 

 

 

Rodzaj usługi: 
 

Wpis do ewidencji obiektów świadczących usługi 

hotelarskie, nie będących obiektami hotelarskimi oraz 
pól biwakowych na terenie Gminy Kwidzyn 

Podstawa prawna: 

 

 art.  35 ust. 2, art. 38 ust. 3, art. 39 ust. 3 i 4 oraz art. 40 ust. 

3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o usługach hotelarskich oraz 

usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (Dz. 

U. z 2020r. poz. 374 ) 

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 grudnia 2005r.  

w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których 

są świadczone usługi hotelarskie  

 

Wymagane 

dokumenty: 

 

Wypełniony wniosek o dokonanie wpisu do ewidencji  obiektów 

świadczących usługi hotelarskie, nie będących obiektami 

hotelarskimi oraz pól biwakowych na terenie Gminy Kwidzyn SOP-

01-01 (formularz wniosku stanowi załącznik nr 1 do niniejszej 

karty usług) 

Załączniki: 

1. Opis obiektu (formularz opisu stanowi załącznik nr 1 do 

wniosku). 

2. Deklaracja dotycząca spełniania minimalnych wymagań co do 

wyposażenia dla obiektów świadczących usługi hotelarskie, 

niebędących obiektami hotelarskimi oraz dla pól biwakowych 

(załącznik nr 2 do wniosku) 

 

Opłaty: Nie podlega opłacie 

Termin załatwienia 

sprawy: 
Do 7 dni od daty otrzymania wniosku. 

Miejsce złożenia 

dokumentów: 

Urząd Gminy Kwidzyn, 82-500 Kwidzyn, ul. Grudziądzka 30,  

Biuro Obsługi Klienta, pokój  nr 1 (parter) 

tel. 55 261 41 51 

Miejsce 
załatwienia 
sprawy: 

Urząd Gminy Kwidzyn, ul. Grudziądzka 30, pokój nr 27 (II piętro) 

tel. 55 261 41 68 

 

Osoba 

odpowiedzialna: 
Katarzyna Stremel  

Sposób 
załatwienia 

 

Po złożeniu odpowiedniego wniosku, Wójt Gminy wydaje 

zaświadczenie o wpisie do ewidencji obiektów świadczących usługi 

mailto:urzad@gminakwidzyn.pl


sprawy: hotelarskie, nie będących obiektami hotelarskimi oraz ewidencji pól 

biwakowych. 

Tryb odwoławczy Nie przysługuje 

Dodatkowe 
informacje: 

 

Podmiot świadczący usługi hotelarskie w obiekcie zgłoszonym do 

ewidencji ma obowiązek przekazywania informacji o następujących 

zmianach: 

 zaprzestaniu świadczenia usług hotelarskich,  

 uzyskaniu zaszeregowania do odpowiedniego rodzaju obiektu 

hotelarskiego, 

 zmianie działalności sezonowej na stałą i odwrotnie,  

 zmianie liczby pokoi lub miejsc noclegowych,  

 zmianie nazwy obiektu lub danych teleadresowych. 

 

 

 
* zatwierdzone karty znajdują się w zasobach Urzędu Gminy Kwidzyn 

 


