
 

   Zarządzenie  nr 0050.173.2020 

  

Wójta  Gminy  Nędza 

 

z  dnia 30.07.2020 r.  

 

  w  sprawie: wprowadzenia procedury wpisu do ewidencji obiektów świadczących usługi 

hotelarskie, obiektu niebędącego obiektem hotelarskim  

 
 

Na  podstawie art.30 ust. 1 ustawy z dnia  8 marca 1990 r.  o samorządzie gminnym 

(Dz.U.2020.703 t.j) oraz art. 38 ust. 2 i 3 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o usługach 

hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (t.j. Dz. U. 

2019.238 późn.zm.) i Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19.08.2004 r. w 

sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie 

(Dz.U.2017.2166) 

 

zarządzam , co następuje: 

 

§ 1 

Wprowadzam procedurę wpisu do ewidencji obiektów świadczących usługi hotelarskie, 

obiektu niebędącego obiektem hotelarskim zgodnie z art. 35 ust. 2 i 3 Ustawy z dnia 29 

sierpnia 1997 roku o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników 

turystycznych, stanowiącą załącznik do niniejszego zarządzenia. 

 

 

§ 2 

 

Prowadzenie ewidencji innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie, o 

których mowa w art. 35 ust. 2 i 3 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o usługach 

hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych, powierzam 

specjaliście ds. komunalnych i zasobów gminy. 

 

§ 3 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 



Załącznik do zarządzenia nr 0050.173.2020 Wójta Gminy Nędza z dnia 30.07.2020 

PROCEDURA WPISU DO EWIDENCJI OBIEKTÓW 

ŚWIADCZĄCYCH USŁUGI HOTELARSKIE, NIEBĘDĄCYCH 

OBIEKTAMI HOTELARSKIM NA TERENIE GMINY NĘDZA 
 

Podstawa prawna: 

• Art. 35 ust.1 pkt 2, ust. 2 i 3, art. 38 ust. 2 i 3, art. 39 ust. 3 i 4 oraz art. 40 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 

29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników 

turystycznych (Dz. U. 2019 poz. 238) 

• 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.  2017 poz. 

2166 z późn. zm.) 

Obowiązek zgłoszenia  

• przedsiębiorca, który zamierza świadczyć usługi hotelarskie w innym obiekcie - niebędącym 

obiektem hotelarskim ( hotelem, motelem, pensjonatem, kempingiem, domem wycieczkowym, 

schroniskiem, schroniskiem młodzieżowym, polem biwakowym) 

• rolnik, który zamierza świadczyć usługi hotelarskie w gospodarstwie rolnym  

jest zobowiązany zgłosić ten fakt do ewidencji innych obiektów przed rozpoczęciem świadczenia 

usług. 

Miejsce załatwienia sprawy: 

Urząd Gminy w Nędzy 

ul. Jana III Sobieskiego 5 

47-440 Nędza 

e-mail: ug@nedza.pl 

  

 Dokumenty: 

•         wniosek o dokonanie wpisu do ewidencji – załącznik nr 1  

•         druk „opis obiektu” – załącznik nr 2 

•         deklaracja o spełnianiu minimalnych wymagań co do wyposażenia – załącznik nr 3 

•         zgłoszenie zmiany wpisu – załącznik nr 4 

•         zawiadomienie o zakończeniu świadczenia usług hotelarskich – załącznik nr 5 



•         karta ewidencyjna obiektu- załącznik nr 6 

•         wykaz kart ewidencyjnych – załącznik nr 7 

•      Wniosek o zaświadczenie – załącznik nr 8 

Postępowanie: 

•       Strona- przedsiębiorca prowadzący obiekt świadczący usługi hotelarskie, nie będący obiektem 

hotelarskim lub rolnik prowadzący gospodarstwo agroturystyczne składa w Urzędzie Gminy w 

Nędzy wypełniony wniosek o wpis do ewidencji innych obiektów, w których świadczone są usługi 

hotelarskie (załącznik nr 1)  wraz z wypisanym drukiem „Opis obiektu” (załącznik nr 2) i deklarację 

o spełnianiu minimalnych wymagań co do wyposażenia (załącznik nr 3). 

•         Rolnik składający wniosek dołącza do wniosku kopię potwierdzenia płatności podatku rolnego i 

KRUS. 

•         W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej, przedsiębiorca dołącza  odpis z Krajowego 

Rejestru Sądowego. 

•        Wójt Gminy Nędza na wniosek wystawia „Zaświadczenie o wpisie do ewidencji  innych obiektów, 

w których świadczone są usługi hotelarskie” . 

•         Do każdego obiektu wpisanego do ewidencji jest prowadzona karta ewidencyjna (załącznik nr 6). 

Opłata: 

•       opłata skarbowa 17,00 zł za zaświadczenie o wpisie do ewidencji wydanym na wniosek  (na 

podstawie art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 16 listopada 2006 r.  

o opłacie skarbowej (Dz. U. 2018 poz. 1044 ze zm.) 

 

Forma załatwienia: 

•         Wpis do ewidencji jest udokumentowany wydanym zaświadczeniem.  

Termin załatwienia sprawy: 

Do 30 dni od daty złożenia wniosku, zgodnie z k.p.a. 

Dostępność procedury: 

•         Urząd Gminy w Nędzy 

•         Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Nędza 

•         Strona internetowa: www.nedza.pl 

 

http://www.nedza.pl/


Tryb odwoławczy: 

•         Nie dotyczy 

Uwagi 

1.      Na terenie Gminy Nędza ewidencję innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie 

prowadzi Wójt Gminy Nędza. Ewidencja nie obejmuje następujących obiektów hotelarskich: 

hoteli, moteli, pensjonatów, kempingów, domów wycieczkowych, schronisk i schronisk 

młodzieżowych. 

2.      Dokumentację należy złożyć w Urzędzie Gminy w Nędzy, ul. Jana III Sobieskiego 5: 

      - osobiście 

      - drogą pocztową  

            - w wersji elektronicznej za pośrednictwem e-PUAP podpisany podpisem kwalifikowanym lub      

      profilem zaufania 

3.      Ewidencja jest jawna z wyjątkiem informacji o przeprowadzonych kontrolach i ocenach spełniania 

wymagań. Karty ewidencyjne zawierają: określenie przedsiębiorcy świadczącego usługi 

hotelarskie wraz z adresem jego siedziby, a w przypadku gdy przedsiębiorcą jest osobą fizyczną – 

wraz z adresem miejsca zamieszkania, nazwę i adres obiektu, informację o stałym lub sezonowym 

charakterze świadczonych usług, wraz z podaniem czasu trwania sezonu oraz informację o liczbie 

miejsc noclegowych. 

4.      Karty ewidencyjne obiektów mogą być udostępniane do wglądu w obecności osoby uprawnionej 

do prowadzenia ewidencji. 

5.      Zgodnie z art. 17 ust. 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 r. w 

sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie, 

przedsiębiorca świadczący usługi hotelarskie ma obowiązek zgłaszać do ewidencji informacje o: 

•         zaprzestaniu świadczenia usług hotelarskich, 

•         uzyskaniu decyzji marszałka województwa o zaszeregowaniu obiektu do rodzaju i nadaniu 

kategorii, 

•         zgłoszeniu obiektu do ewidencji innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie, 

prowadzonej przez Wójta Gminy Nędza przypadku ewidencji obiektów hotelarskich prowadzonej 

przez marszałka województwa, gdy przedsiębiorca wpisany do ewidencji zamierza nadal 

świadczyć usługi hotelarskie, a nie zamierza już stosować nazwy rodzaju i oznaczenia kategorii 

obiektu hotelarskiego 

•         zmianie działalności sezonowej na stałą lub stałej na sezonową, 



•         zmianie liczby miejsc noclegowych, liczby jednostek mieszkalnych, zmianie ich struktury, 

zmianie numeru telefonu, a także, o ile obiekt posiada, o zmianie numeru faksu, adresu poczty 

elektronicznej oraz adresu strony internetowej, 

•         zmianie zakresu świadczonych usług, w tym gastronomicznych, 

6.      Przedsiębiorca świadczący usługi hotelarskie informuje organ prowadzący ewidencję obiektów 

hotelarskich o zdarzeniach powodujących przejściowo wstrzymanie lub istotne ograniczenie 

zakresu świadczonych usług. 

 

INNE 

•         Usługi hotelarskie to krótkotrwałe, ogólnie dostępne wynajmowanie domów, mieszkań, pokoi, 

miejsc noclegowych, a także miejsc na ustawienie namiotów lub przyczep samochodowych oraz 

świadczenie, obrębie obiektu, usług z tym związanych. 

•         Turysta to osoba, która podróżuje do innej miejscowości poza swoim stałym miejscem pobytu na 

okres nieprzekraczający 12 miesięcy, dla której celem podróży nie jest podjęcie stałej pracy w 

odwiedzanej miejscowości i która korzysta z noclegu przynajmniej przez jedną noc. 

•         Obiektami niekategoryzowanymi są wszystkie obiekty świadczące usługi hotelarskie, np.: pokoje 

gościnne, apartamenty, wille, hostele, ośrodki wypoczynkowe, itp. (nie będące hotelami, 

motelami, pensjonatami, kempingami, domami wycieczkowymi). 

•         Za inne obiekty, w których mogą być świadczone usługi hotelarskie, uważa się także 

wynajmowane przez rolników pokoje i miejsca na ustawianie namiotów w prowadzonych przez 

nich gospodarstwach rolnych, jeżeli obiekty te spełniają minimalne wymagania co do wyposażenia. 

•         W przeciwieństwie do obiektów hotelarskich, ewidencjonowanie obiektów świadczących usługi 

hotelarskie, nie będących obiektami hotelarskimi odbywa się na podstawie oświadczenia 

przedsiębiorcy, że zgłaszany obiekt spełnia wymogi budowlane, sanitarne i przeciwpożarowe, 

niezbędne do prowadzenia usług hotelarskich. 

•         Do rozpoczęcia świadczenia usług hotelarskich w w/w obiektach wystarczające jest samo jego 

zgłoszenie do ewidencji, bez uznawania lub nadawania kategorii obiektu jak to się dzieje w sytuacji 

typowych hoteli, pensjonatów itp. 



•         Zgłaszany obiekt musi spełniać minimalne wymagania co do wyposażenia określone w ww. 

rozporządzeniu.  

WÓJT GMINY NĘDZA 

ANNA ISKAŁA 

 

 

ZAŁĄCZNIKI DO PROCEDURY: 

  

1. Wniosek o wpis do ewidencji (załącznik nr  1)  

2. Opis obiektu  (załącznik nr 2) 

3. Deklaracja (załącznik nr 3)  

4. Zgłoszenie zmiany wpisu  (załącznik nr 4)  

5. Zawiadomienie o zakończeniu  (załącznik nr 5)  

6.  Karta ewidencyjna obiektu ( załącznik nr 6) 

7. Wykaz kart ewidencyjnych ( załącznik nr 7) 

8. Wniosek o zaświadczenie ( załącznik nr 8) 

  

  

  

    

 

 

   

   

   

   

   



   

   

 

  
 

 

   

 

 

 

 



Załącznik nr 1 do procedury wpisu innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie 

 

Nędza, dnia ............................... 

                                                                                          

 

Wójt Gminy Nędza 

 

WNIOSEK  

o dokonanie wpisu do ewidencji innych obiektów, w których są świadczone usługi 

hotelarskie na terenie Gminy Nędza 

Na podstawie art. 38 ust.2 i 3 oraz art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach 

hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych(Dz. U. 2019 poz. 238.) 

oraz art.12 ust. 2 pkt 2 i ust. 3 Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 r. 

w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie (Dz. 

U. 2017 poz. 2166 z późn. zm) zgłaszam obiekt do ewidencji innych obiektów, w których świadczone 

są usługi hotelarskie na terenie Gminy Nędza: 

 

1. Nazwa własna obiektu: 

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

adres obiektu: ......................................................................................................................... 

................................................................................................................................................. 

Nr tel……………………………………………. 

nr fax……….…................................................... 

e-mail: .............................................................. .. 

adres strony www: ............................................. 

2. Dane przedsiębiorcy świadczącego usługi hotelarskie w obiekcie: 

................................................................................................................................................. 

(nazwa własna przedsiębiorcy) 

................................................................................................................................................. 

(imię i nazwisko właściciela, zarządzającego lub dzierżawcy obiektu)  

adres: ........................ ............................................................................................................. 

(kod poczt.., miejscowość, ulica, nr domu, nr lokalu) 

Nr. Tel. ………………………………………………….. nr fax ………………………………………………… 

NIP …………………………………………………………… 



KRS……………………………………………………………. 

 

3. Okres świadczenia usług: 

  Całoroczny 

  Sezonowy w okresie (miesiące) ............................................................ 

 

4. Liczba miejsc noclegowych................................................................. 

 

5. Oświadczam, że zgłaszany do ewidencji obiekt spełnia wymogi budowlane, sanitarne i 

przeciwpożarowe określone w art.4, ust. 1 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.2017.2166 ze zm.). 

 

6. Oświadczam, że dane zawarte we wniosku i załączonych dokumentach zostały wpisane 

prawidłowo i zgodnie ze stanem faktycznym na dzień złożenia wniosku. Jednocześnie 

zobowiązuję się niezwłocznie przesłać pisemne informacje o każdej zmianie na adres: Urząd 

Gminy w Nędzy, ul. Jana III Sobieskiego 5, 47-440 Nędza. 

 

Załączniki: 

•opis obiektu (Załącznik nr 2),  

•deklaracja dotyczącą spełniania minimalnych wymagań co do wyposażenia innych obiektów 

świadczących usługi hotelarskie na terenie Gminy Nędza (Załącznik nr 3). 

•W przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą odpis z Krajowego Rejestru 

Sądowego. 

•Rolnik składający wniosek dołącza do wniosku kopię potwierdzenia płatności podatku 

rolnego i KRUS. 

 

 

Uwagi: 

1. Na terenie Gminy Nędza ewidencję innych obiektów, w których są świadczone usługi 

hotelarskie prowadzi Wójt Gminy Nędza. Ewidencja nie obejmuje następujących obiektów 

hotelarskich: hoteli, moteli, pensjonatów, kempingów, domów wycieczkowych, schronisk i 

schronisk młodzieżowych. 



2. Ewidencja jest jawna z wyjątkiem informacji o przeprowadzonych kontrolach i ocenach 

spełniania wymagań. Karty ewidencyjne zawierają: określenie przedsiębiorcy świadczącego 

usługi hotelarskie wraz z adresem jego siedziby, a w przypadku gdy przedsiębiorcą jest osoba 

fizyczna –wraz z adresem miejsca zamieszkania, nazwę i adres obiektu, informację o stałym 

lub sezonowym charakterze świadczonych usług, wraz z podaniem czasu trwania sezonu oraz 

informację o liczbie miejsc noclegowych. 

3. Karty ewidencyjne obiektów mogą być udostępniane do wglądu w obecności osoby 

uprawnionej do prowadzenia ewidencji. 

4. Zgodnie z art. 17 ust. 1rozporządzeniaMinistra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 

r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi 

hotelarskie, przedsiębiorca świadczący usługi hotelarskie ma obowiązek zgłaszać do 

ewidencji informacje o: 

•zaprzestaniu świadczenia usług hotelarskich; 

•uzyskaniu decyzji marszałka województwa o zaszeregowaniu obiektu do rodzaju i nadaniu 

kategorii; 

•zgłoszeniu obiektu do ewidencji innych obiektów, w których są świadczone usługi 

hotelarskie, prowadzonej przez Wójta Gminy Nędza przypadku ewidencji obiektów 

hotelarskich prowadzonej przez marszałka województwa, gdy przedsiębiorca wpisany do 

ewidencji zamierza nadal świadczyć usługi hotelarskie ,a nie zamierza już stosować nazwy 

rodzaju i oznaczenia kategorii obiektu hotelarskiego; 

•zmianie działalności sezonowej na stałą lub stałej na sezonową; 

•zmianie liczby miejsc noclegowych, liczby jednostek mieszkalnych, zmianie ich struktury, 

zmianie numeru telefonu, a także o ile obiekt posiada o zmianie numeru faksu, adresu poczty 

elektronicznej oraz adresu strony internetowej; 

•zmianie zakresu świadczonych usług, w tym gastronomicznych. 

 

5. Przedsiębiorca świadczący usługi hotelarskie informuje organ prowadzący ewidencję 

obiektów hotelarskich o zdarzeniach powodujących przejściowo wstrzymanie lub istotne 

ograniczenie zakresu świadczonych usług. 

6. Zaświadczenie o wpisie do ewidencji wydawane jest na wniosek strony i podlega opłacie w 

wysokości 17,00 zł zgodnie z ustawą o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 r.(Dz.U. 

2018 poz. 1044ze zm.) 

 



Podstawa prawna:  

- Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i 

przewodników turystycznych(Dz. U. 2019 poz. 238). 

-  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.2017.2166 

ze zm.) 

 

 

                                                   ......................................................................................... 

                                                       (pieczątka imienna, czytelny podpis właściciela, 

                                                              zarządzającego lub dzierżawcy obiektu) 

  

 

 

 

OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH                  

OSOBOWYCH 

Na podstawie art.6 ust. 1 lit a. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 

przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) wyrażam zgodę na 

przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie: numer telefonu, adres poczty 

elektronicznej oraz przetwarzania, udostępniania i publikowania danych osobowych/ danych o 

obiekcie w sferze informacji objętych kartą ewidencyjną dla celów promocyjnych i naukowo-

badawczych. 

 

 

                                                                                    ………………………………….. 

                                                                                                          data, podpis 



Załącznik nr 2 do procedury wpisu 

 innych obiektów, w których świadczone są  usługi hotelarskie 

 

 

OPIS OBIEKTU  

 

1. ................................................................................................................................................... 
/nazwa własna obiektu/ 

 

……………................................................................................................................................ 
/adres/ 

 

.................................................................................................................................................... 
tel / fax        e-mail 

 

2. Okres świadczenia usług: 

Całoroczny  Sezonowy  w okresie od ................. do ................. 

     

3. Liczba miejsc noclegowych. 

Wyszczególnienie 

 

Pokoje Miejsca 

noclegowe 

Pola biwakowe i miejsca 

na ustawienie namiotów, 

przyczep samochodowych 

i mieszkalnych 

Ogółem z łazienką 

i WC 

Ogółem     

Apartamenty     

1-osobowe     

2-osobowe     

3-osobowe     

4-osobowe     

ponad 4-osobowe     

Domki turystyczne     

4. Usługi i wyposażenie w obiekcie. 

 Recepcja całodobowa  Dostępna kuchnia 

 Dostępne informatory turystyczne  Lodówka 

 Akceptacja kart płatniczych  Pralka 

 Internet  Dostęp do TV 

 Telefon  Pokój zabaw dla dzieci 

 Sala konferencyjna  Akceptacja zwierząt domowych 

 Parking na terenie obiektu  Możliwość wynajęcia garażu 

 

Obsługa w językach obcych – jakich? 

.................................................................................... 

 

Możliwość płatności w walutach obcych – jakich? 

.................................................................. 

 

5. Udogodnienia w obiekcie dla osób niepełnosprawnych. 



 Podjazd  Winda  W łazience  WC 

6. Odległość obiektu od przystanku. 

 

Przystanek autobusowy ....................................................................................... .......................... 
Nazwa, odległość w m 

 

Przystanek autobusowy ....................................................................................... .......................... 
Nazwa, odległość w m 

7. Najbliższe atrakcje turystyczne, odległość: 

..................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................... 

 

8. Urządzenia sportowo-rekreacyjne. 

 

Rodzaj 

 

Na terenie obiektu 

+tak/ - nie 

 

W pobliżu obiektu 

(odległość) 

 

Siłownia  …..........……m od obiektu 

Basen  …..........……m od obiektu 

Boisko  …..........……m od obiektu 

Kort tenisowy  …..........……m od obiektu 

Sauna  …..........……m od obiektu 

Wypożyczalnia rowerów  …..........……m od obiektu 

Solarium, gabinet odnowy 

biologicznej  …..........……m od obiektu 

 

 

9. Gastronomia. 

 

Rodzaj 

 

Na terenie obiektu 

+tak/ - nie 

 

W pobliżu obiektu 

(odległość) 

 

Pub  …..........……m od obiektu 

Restauracja  …..........……m od obiektu 

Kawiarnia  …..........……m od obiektu 

Bar  …..........……m od obiektu 

Stołówka  …..........……m od obiektu 

Organizacja dyskotek/ dansingów  …..........……m od obiektu 

 

 

 

 

 



 

10. Inne punkty usługowe i handlowe w pobliżu obiektu. 

 

Rodzaj 

 

Na terenie obiektu 

+tak/ - nie 

 

W pobliżu obiektu 

(odległość) 

 

Kiosk  …..........……m od obiektu 

Sklep spożywczy  …..........……m od obiektu 

Supermarket  …..........……m od obiektu 

Bank  …..........……m od obiektu 

Bankomat  …..........……m od obiektu 

Kantor wymiany  …..........……m od obiektu 

Poczta  …..........……m od obiektu 

   

 

11. Lokalizacja obiektu /załączyć plan, mapę lub inny materiał - folder, broszurę itp. - 

pozwalający na łatwe zlokalizowanie obiektu/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. Ogólny widok obiektu /załączyć zdjęcie lub ulotkę reklamową ze zdjęciem obiektu/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……………………………………                          ……………………………………………… 

        Miejscowość / data                        (pieczątka imienna, czytelny podpis właściciela 

          zarządzającego lub dzierżawcy obiektu) 



Załącznik nr 3 do procedury wpisu innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie 

 

Deklaracja dotycząca spełniania minimalnych wymagań, co do wyposażenia dla 

obiektów świadczących usługi hotelarskie, niebędących obiektami hotelarskimi na 

terenie Gminy Nędza 

(zawarte w rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 r. Dz. U.  

z 2006 r. Nr 22, poz. 169) 

 

l.p. Wymagania + spełnia 

- nie 

spełnia 

1. Dla wynajmowania miejsc na ustawienie namiotów i przyczep samochodowych 

1. Teren obozowiska wyrównany, suchy, ukształtowany w sposób zapewniający 

odprowadzanie wód opadowych i uprzątnięty z przedmiotów mogących 

zagrażać bezpieczeństwu 

 

2. Punkt poboru wody do picia 1) i potrzeb gospodarczych  

3. Miejsce wylewania nieczystości płynnych odpowiednio zabezpieczone  

i oznakowane 

 

4. Pojemnik na śmieci i odpady stałe, regularnie opróżniany  

5. Ustęp utrzymywany w czystości  

2. Dla wynajmowania miejsc w namiotach, przyczepach mieszkalnych, domkach 

turystycznych i obiektach prowizorycznych 

6. Stanowiska dla namiotów i przyczep mieszkalnych oraz dojścia do stanowisk 

utwardzone 

 

7. Oświetlanie dojść do stanowisk i obiektów higieniczno-sanitarnych  

8. Półka lub stelaż na rzeczy osobiste  

9. Oddzielne łóżka lub łóżka polowe dla każdego korzystającego z namiotu,  

w odległości nie mniejszej niż 30 cm pomiędzy łóżkami 

 

3. Dla wynajmowania miejsc i świadczenia usług w budynkach stałych 

10. Ogrzewanie – w całym obiekcie w miesiącach X-IV, temperatura minimum 

18°C 

 

11. Instalacja sanitarna: zimna woda przez całą dobę i dostęp do ciepłej wody2)  

12. Maksymalna liczba osób przypadających na jeden węzeł higieniczno-sanitarny 

– 15 

 

13. Wyposażenie podstawowe w.h.s.:  

1) natrysk lub wanna  

2) umywalka z blatem lub półką i wieszakiem na ręcznik  

3) WC  

4) lustro z górnym lub bocznym oświetleniem  

5) uniwersalne gniazdo elektryczne z osłoną  

6) pojemnik na śmieci (niepalny lub trudno zapalny)  

7) dozownik do płynnego mydła i ręczniki papierowe  

4. Dla wynajmowania miejsc noclegowych w pomieszczeniach wspólnych (salach) 

14. Powierzchnia sal nie mniejsza niż 2,5 m² – na jedną osobę (przy łóżkach 

piętrowych 1,5 m²) 

 



l.p. Wymagania + spełnia 

- nie 

spełnia 

15. Wyposażenie sal sypialnych:  

1) łóżka jednoosobowe o wymiarach minimum 80 x 190 cm  

2) oddzielne zamykanie szafki dla każdej osoby  

3) stół  

4) krzesła lub taborety (1 na osobę) lub ławy  

5) wieszaki na odzież wierzchnią  

6) lustro  

7) oświetlenie ogólne  

16. Dostęp do w.h.s. jak w pkt. 12 i 13  

5. Wynajmowanie samodzielnych pokoi 

17. Powierzchnia mieszkalna w m²:  

1) pokój 1- i 2- osobowy -6 m²  

2) pokój większy niż 2- osobowy – dodatkowo 2 m² na każdą następną osobę 
3) 

 

18. Zestaw wyposażenia meblowego:  

1) łóżka jednoosobowe o wymiarach minimum 80 x 190 cm lub łóżka 

dwuosobowe o wymiarach minimum 120 x 190 cm 

 

2) nocny stolik lub półka przy każdym łóżku  

3) stół lub stolik  

4) krzesło lub taboret (1 na osobę, lecz nie mniej niż 2 na pokój) lub ława  

5) wieszak na odzież oraz półka lub stelaż na rzeczy osobiste  

19. Pościel dla jednej osoby:  

1) kołdra lub dwa koce  

2) poduszka  

3) poszwa  

4) poszewka na poduszkę  

5) prześcieradło  

20. Oświetlenie – minimum jeden punkt świetlny o mocy 60 W  

21. Zasłony okienne zaciemniające  

22. Dostęp do w.h.s. jak w punktach 12 i 13  

23. Kosz na śmieci niepalny lub trudno zapalny  

 

Objaśnienia odnośników i skrótów: 

 

1) dopuszcza się miejsce biwakowania przy szlakach wodnych bez punktu poboru wody do 

picia 

2) minimum dwie godziny rano i dwie godziny wieczorem o ustalonych porach  

3) w pomieszczeniach o wysokości co najmniej 2,5 m dopuszcza się łóżka piętrowe – 

powierzchnia pokoju powinna zostać zmniejszona o 20%  

  

w. h .s. – węzeł higieniczno-sanitarny  

 

                                                                         ……..…………………………………………… 

                                                                (pieczątka imienna, czytelny podpis właściciela, 

                                                                                zarządzającego lub dzierżawcy obiektu) 



Załącznik nr 4 do procedury wpisu innych obiektów, 

 w których świadczone są usługi hotelarskie 

 

Nędza, dnia ....................................... 

 

……………………………………………… 

Imię i nazwisko (nazwa, siedziba) 

.......................................................................... 

Adres przedsiębiorcy 

........................................................................... 

Nazwa i adres obiektu 

Wójt Gminy Nędza 

 

ZGŁOSZENIE ZMIANY WPISU 

do ewidencji innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie 

 

Na podstawie art. 38 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach 

pilotów wycieczek i przewodników turystycznych(Dz.U. 2019 poz. 238) oraz art.17 ust. 1 rozporządzenia Ministra 

Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których 

świadczone są usługi hotelarskie (Dz.U.2017.2166 ze zm.) zgłaszam następującą(e) zmianę(y) wpisu do ewidencji 

innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie * )  

w obiekcie ....................................................................................................................  

wpisanym do ewidencji pod nr .................................................................................... :  

1. ............................................................................................................................................. 

2. ............................................................................................................................................ 

3............................................................................................................................................ 

4..................................................................................................................................................... 

 

 

                                                                    ……………………………………… 

                                                                         Pieczęć i podpis przedsiębiorcy 



Załącznik nr 5 do procedury wpisu innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie 

 

 

Nędza, dnia……………………………….. 

 

......................................................  

Imię i nazwisko (nazwa, siedziba)  

..................................................... 

 Adres przedsiębiorcy  

.....................................................  

Nazwa i adres obiektu 

 

   Wójt Gminy Nędza 

 

Z A W I A D O M I E N I E 

o zakończeniu świadczenia usług hotelarskich 

 

       Na podstawie art. 39 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich 

oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (Dz.U. 2019 poz. 238) w 

związku z art.17 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 

2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których świadczone są usługi 

hotelarskie (Dz.U. 2017 poz. 2166 ze zm.) 

 informuję o zakończeniu z dniem : 

………………………………………………………………………………………………… 

świadczenia usług hotelarskich wpisanych do prowadzonej przez Wójta Gminy Nędza 

ewidencji innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie pod nr karty 

ewidencyjnej ……………………………………………….. 

 

 

….................................................... 

(podpis, pieczątka przedsiębiorcy) 



Załącznik nr 6 do procedury wpisu innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie 

 

…………………………………. 

Pieczęć Urzędu 

 

NR KARTY……………………. 

KARTA EWIDENCYJNA INNEGO OBIEKTU HOTELARSKIEGO W KTÓRYM ŚWIADCZONE SĄ USŁUGI HOTELARSKIE 

 

Przedsiębiorca 

świadczący 

usługi 

hotelarskie 

(imię i nazwisko, 

adres 

zamieszkania) 

 

 

Nazwa i adres 

obiektu 

 

 

Data rozpoczęcia 

działalności 

 

Świadczenie usług 

 

 

Liczba miejsc 

noclegowych 

 

 

Data wpisu 

 

 

Podpis 

 

stałe 

 Sezonowe 
(podać czas 

trwania sezonu) 

1 2  3 4 5 6 7 

 
 
 
 

       

 

 

……………………….. 

Podpis i pieczęć 



Załącznik nr 7 do procedury wpisu innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie 

 

 

 

WYKAZ KART EWIDENCYJNYCH INNYCH OBIEKTÓW, W KTÓRYCH ŚWIADCZONE SĄ USŁUGI HOTELARSKIE NA 

TERENIE GMINY NĘDZA 

 

Lp. Nazwa podmiotu 

świadczącego usługi lub 

nazwa obiektu 

Numer karty 

ewidencyjnej 

obiektu 

Data wpisu w 

wykazie 

Adnotacja o 

dokonanych 

zmianach w wykazie 

Podpis osoby 

uprawnionej 

1 2 3 4 5 6 

      

      

 



Załącznik nr 8 do procedury wpisu innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie 

 

Nędza, dnia…………………………………. 

 

………………………………………….. 

………………………………………….. 

………………………………………….. 

                 (wnioskodawca) 

 

Wójt Gminy Nędza 

 

WNIOSEK 

Proszę o wydanie zaświadczenia o wpisie do ewidencji innych obiektów, w 

których świadczone są usługi hotelarskie  

dla: 

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 

…………………………………………………………………………………………………... 

(nazwa, pod którą działa obiekt, adres obiektu) 

wpisanego do ewidencji innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie. 

 

 

………………………….. 

Podpis wnioskodawcy 

 

Załącznik: 

- potwierdzenie wniesienia zapłaty skarbowej 


