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DECYZJA
MARSZAŁKA WoJEWÓDZTWA DoLNośLĄsK|EGo

NR 3/K/2011
o zaszeregowaniu obiektu hotelarskiego

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania
administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz, L07t z poźn, zm,) oraz art. 35 do art.
39 iart.42 ustawy z dnia 29 sierpnia L997 r. o usługach turystycznych (t. j. Dz. U. z2004
r., Nr 223, poz. 2268 z późn' zm,) oraz 55 i s6 rozporzqdzenia Ministra Gospodarki
i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 r' w sprawie obiektów hote|arskich iinnych obiektów,
w których sq świadczone ustugi hotelarskie (Dz. U' z 2006 r. Nr 22, poz. 169), po
rozpatrzeniu wniosku złożonego przez.. Przedsiębiorstwo Transportowo-Budow|ane
Sp. z o.o. ul. Gajowa 23/L4, 50-519 Wroctaw w sprawie zaszeregowania obiektu
hotelarskiego ,,KROTOSZYCE" przy ul. Parkowej 3,59-2f3 Krotoszyce do rodzaju: hotel
i nadania kategorii *** (trzy gwiazdki),

na podstawie oceny dokonanej przez Komisję sktadajqcq się z upoważnionych
przedstawicieIi Marszałka Województwa DoInoś|qskiego

zaszeregowuje się obiekt:

KROTOSZYCE

f nazwa obiektu hote la rskiego/

ul. Parkowa 3, 59-223 Krotoszyce
/loka lizacja obiektu hotelarskiego: ad res/

Przedsiębiorstwo Transportowo-BudowIane 5p. z o.o.
u|. Gajowa 23lL4,50-519 Wrocław

f nazwa i siedziba-adres jednostki zarzqdzajqcej obiektem/

do rodzaju: HOTEL
kategoria: *** (trzy gwiazdki)

karta ewidencyjna nr: H-C{5|2OLL
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UZASADNIENIE

W toku postępowania administracyjnego Wszczętego na wniosek Strony ustalono,

że obiekt hotelarski ,,KRoTosZYCE,, przy ul. Parkowej 3,59-ff3 Krotoszyce, spetnia

obligatoryjne wymagania dla wnioskowanego rodzaju: hotel ikategorii *t<* (trzy

gwiazdki) określone W rozporzadzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia

2004 roku w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których sq świadczone

ustugi hotelarskie (Dz. U. zfOO6 r. Nr 22, poz.169)'

Majqc na uwadze powyższe na|eżało orzec jak w sentencji decyzji.

POUCZENIE

od niniejszej decyzji stuży Stronie odwołanie do Ministra Sportu i Turystyki

w Warszawie, za pośrednictwem Marszałka Województwa Do|noślqskiego, w terminie 14

dni od daty doręczenia decyzji.

Jednocześnie zobowiqzuje się jednostkę zarzqdzajqcqobiektem do każdorazowego powiadamiania,

w formie pisemnej w terminie 14 dni, organu wydajqcego decyzję o zmianach stanu faktycznego i

prawnego, oonoszqcych się do jednostki zarzqdzajqcej obiektem oraz zmian odnoszqcych się do spełniania

wymagań przewidzianych dIa danego rodzaju i kategorii, do którego obiekt został zaszeregowany.

Zobowiqzuje się jednostkę zarzqdzajqcq obiektem do każdorazowego udostępniania obiektu oraz

stosownej dokumentacji do okresowej kontro|i prowadzonej przez upoważnionych przedstawicieIi organu

wvdaiqcego decvzie.
Zobowiqzuje się jednostkę zarzqdzajqcq obiektem do umieszczenia na zewnqtrz obiektu tab|icy

określajqcej rodzaj i kategorię, do której obiekt zostat zaszeregowany oraz udostępniania na żqdanie k|ienta

innych informacji zgodnie z art.44 ustaWy o usługach turystycznych.

z up' Marszałka.f'".ojewództwa Doln oś ląs kiego
ś.vIcemarszałeX Wojpjł,ództwrDolFrośĘskiego

*..*,oo',", 
Mołan

otrzymujq:
1. Strona
2. HOTEI ,,KROTOSZYCE"
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