
 
Porozumienie 

o wzajemnym świadczeniu usług 
zawarte dnia .......................... 

 
pomiędzy Gminą Istebna z siedzibą w Istebnej, Istebna 1000, 43-470 Istebna 
reprezentowaną przez Panią Łucję Michałek - Wójta Gminy Istebna, zwaną 

w dalszej części umowy „Gmina” 
 

a...................................................................................... 
z siedzibą w ........................................................................... 

reprezentowanym przez ............................................................................................................ 
zwana (ym ) dalej „Gestorem” 

 
 

§1 
Gmina zobowiązuje się nieodpłatnie zamieszczać na stronie internetowej informacje 
o obiekcie prowadzonym przez Gestora. 

§2 
Dane o obiekcie Gmina spisze z ewidencji innych obiektów świadczących usługi 
hotelarskie i prowadzących działalność gospodarczą. 
 

§3 
Za treść ogłoszeń znajdujących się na stronie internetowej odpowiada Gestor. 
Obiekty umieszczone na stronie internetowej uszeregowane będą według typów 
(agroturystyka, pokoje gościnne, hotele itd.), w porządku alfabetycznym. W ogłoszeniu 
znajdą się dane kontaktowe gestora, nazwa obiektu, krótki opis obiektu dostarczony przez 
Gestora z wyszczególnieniem typów pokojów oferowanych i ewentualnych usług 
dodatkowych. 

§4 
W przypadku niezgodności umieszczonej przez Gminę informacji ze stanem faktycznym, 
Gestor ma obowiązek powiadomić o tym punkt Informacji Turystycznej w Istebnej. 
 

§5 
Gestor ma obowiązek dostarczyć Gminie trzy zdjęcia, przy czym jedno z nich winno 
przedstawiać budynek bazy i jego otoczenie, drugie widok pokoju gościnnego lub 
sypialni, trzecie zaś  łazienkę i WC. 

§6 
Gestorzy, których obiekty znajduję się na stronie internetowej Gminy Istebna mają 
obowiązek prowadzić dany obiekt i bazę noclegową zgodnie z obowiązującymi 
przepisami prawa w tym przepisami bhp , sanitarnymi, i przeciwpożarowymi , a w 
szczególności zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz 
usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 238 ze 
zm.) oraz z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 r w 
sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi 
hotelarskie (t.j. Dz. U . z 2017 r. poz. 2166). 
 

§7 
Gmina zastrzega sobie prawo żądania od Gestora udokumentowania spełnienia 



warunków określonych w wyżej powołanym rozporządzeniu oraz przeprowadzania 
rutynowych kontroli obiektów po każdej aktualizacji danych. Gestor dostanie 
powiadomienie o kontroli drogą pocztową. 

 
§8 

Wniesione skargi od gości na inne obiekty świadczące usługi hotelarskie spowodują 
konieczność przeprowadzenia dodatkowej kontroli przez Gminę, a potwierdzenie 
nieprawidłowości w prowadzeniu obiektu jest jednoznaczne z jego usunięciem ze strony 
internetowej. 

 
§9 

Gestor zobowiązany jest współpracować z Gminą podczas dokonywanej aktualizacji bazy 
noclegowej na jej terenie oraz dotrzymywać terminów aktualizacji danych, realizować 
zalecenia kontrolne, dostarczać do Punktu Informacji Turystycznej w Istebnej materiały 
promujące obiekt, a także informować pracowników tego biura o wszelkich zmianach 
dotyczących samych obiektów oraz świadczonych w nich usług. 
 

§10 
Porozumienie sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla 
każdej ze stron. 

§11 
Niniejsza umowa wygasa z dniem zakończenia prowadzenia usług hotelarskich w danym 
obiekcie, o czym właściciel powinien poinformować Urząd Gminy Istebna. 
 
 
 
 
 
   
 
   
 ......................................   ......................................... 
                  GMINA                                    GESTOR 


