اداره کل میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری فارس

دفترچه راهنمای درخواست صدور مجوز تاسیسات گردشگری

میراث متقاضی
درخواست
گردشکار ایجاد تاسیسات گردشگری بررسی
فرهنگی،صنایع دستی وگردشگری استان فارس
درسازمان

دسخَاست ٍاگزاسی صهیي

ٍجَد هلک ضخصی

 -اسائِ طشح تَجیْی همذهاتی تَسط هتماضی

(  3سٍص)

تاصدیذ اص هحل پیطٌْادی

( 15سٍص)

 -تشسسی اسٌاد هالکیت (استعالم اص اداسُ ثثت)

 -تشسسی ٍ تاییذ تَسط کویتِ فٌی تشسسی طشحْا

(  3سٍص)
( 10سٍص)
(  7سٍص)

 تشسسی عذم تذاخل تا حشاین آثاس اسائِ طشح تَجیْی همذهاتی تَسط هتماضی -تشسسی ٍ تاییذ تَسط کویتِ فٌی تشسسی طشحْا

صدور موافقت اصولی

استعالم اص  7دستگاُ (آب ،تشق،گاص،هحیط صیست ،هٌاتع طثیعی ،اهَاساضی جْاد کطاٍسصی ،ساُ) ٍ اخز پاسخ استعالهات

(به طور

صهیي پیطٌْادی دس خاسج اص ضْش

صهیي پیطٌْادی دس هحذٍدُ ضْش

صهیي پیطٌْادی دس هحذٍدُ ضْش

صهیي پیطٌْادی دس خاسج اص ضْش

تقریبی
 2ماه )

استعالم اص ضْشداسی
تشای تغییش کاستشی

استعالم اص هذیشیت اهَس اساضی

استعالم اص ساصهاى هسکي ٍضْشساصی

ساصهاى جْاد کطاٍسصی تشای تغییش کاستشی

تشای ٍاگزاسی

استعالم اص هذیشیت اهَس اساضی
ساصهاى جْادکطاٍسصیی تشای ٍاگزاسی

طشح دس کاسگشٍُ اهَس صیشتٌایی ٍ کویسیَى ّای هادٍُ 21 ، 5تثصشُ  1هادُ  ٍ 1اخز تاییذیِ ًْایی جْت تغییش کاستشی یا ٍاگزاسی

(جوعاً  50سٍص)

 تْیِ ًمطِ ّای هعواسی تَسط هتماضی تْیِ طشح تَجیِ فٌی ٍ التصادی تَسط هتماضی -تشسسی ًمطِ ّا ٍ اعالم ًَالص

(جوعاً  10سٍص)

 اخز تاییذیِ ًمطِ اص تْذاضت  ،آتص ًطاًیٍ هعاًٍت فٌی ضْشداسیً /ظام هٌْذسی
 -تصَیة ًْایی ًمطِ ّا

 (7سٍص)

 اخز پشٍاًِ ساخت اص هشاجع ریشتط -اخز تشًاهِ صهاًثٌذی اجشای پشٍطُ اص هتماضی

صدور مجوز ایجاد  ،اصالح و تکمیل
* سشهایِ گزاس هَظف است ّش سِ هاُ یکثاس گضاسش پیطشفت فیضیکی پشٍطُ سا تِ ساصهاى هیشاث فشٌّگی اسائِ ًوایذ.
* ّشگًَِ تغییش دس ًمطِ ّای هعواسی هصَب هٌَط تِ اخز تاییذیِ الصم اص ساصهاى هیشاث فشٌّگی هی تاضذ.
* هعشفی تِ تاًک جْت دسیافت تسْیالت پس اص صذٍس صذٍس هجَص ایجاد  ،اصالح ٍ تکویل صَست هی پزیشد.

*

* تأسیسات گشدضگشی ضاهل ّتل ّ ،تل آپاستواى ،هتل  ،هْواًپزیش ،کوپیٌگ ٍ کاسٍاًْا،سفشُ خاًِ سٌتی ،پاًسیَى،تفشجگاُ،اسدٍگاُ گشدضگشی ،هشکض الاهتی جَاًاى،
الاهتگاُ تَم گشدی ،هشاکض تفشیحی ٍ سشگشهی ،صائش سشا ٍ هٌاطك ًوًَِ گشدضگشی هی تاضذ.

