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Nazwa usługi:

WNIOSEK O WPIS DO EWIDENCJI OBIEKTÓW ŚWIADCZĄCYCH USŁUGI HOTELARSKIE OBIEKTU
NIE BĘDĄCEGO OBIEKTEM HOTELARSKIM

Podstawa prawna

• Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o usługach turystycznych (t.j. z 2001r. Dz. U.
Nr 55 poz. 578 ze zmianami)
• Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 czerwca 2001r. w sprawie
obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi
hotelarskie (Dz. U. Nr 66 poz. 665 ze zmianami)
• Kodeks postępowania administracyjnego z dnia14 czerwca 1960 (Dz. U. z
1980r., Nr 9, poz. 26 ze zmianami).

Kogo dotyczy

Uprawnionymi do złożenia wniosku o wpis są: osoby wynajmujące miejsca
noclegowe turystom. Przepisy ustawy o usługach hotelarskich stosuje się także
do rolników wynajmujących pokoje i miejsca na ustawienie namiotów w
prowadzonych gospodarstwach rolnych.
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Osoba właściwa
do załatwienia sprawy
Sposób załatwienia
sprawy

mgr inż. Edyta Szkudlarek, mgr Bogdan Birówka
Zaświadczenie o wpisie do ewidencji obiektów świadczących usługi hotelarskie
obiektu nie będącego obiektem hotelarskim (hotelem, motelem, pensjonatem
kempingiem, domem wycieczkowym, schroniskiem, schroniskiem
młodzieżowym, polem biwakowym)
•

Wymagane dokumenty

•
Opłaty

•
•

Wniosek o dokonanie wpisu do ewidencji obiektów świadczących usługi
hotelarskie obiektu nie będącego obiektem hotelarskim (poza: hotelem,
motelem,
pensjonatem,
kempingiem,
domem
wycieczkowym,
schroniskiem, schroniskiem młodzieżowym, polem biwakowym)
REGON

Skarbowa: za wniosek 5zł.; od każdego załącznika 0,50zł.; za odwołanie
5zl.PLN, od załącznika 0,50zł.PLN
Administracyjna: brak

Czas załatwienia sprawy

Do 14 dni

Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium
Odwoławczego w Wałbrzychu za pośrednictwem Burmistrza Stronia Śląskiego w
terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Inne informacje/ uwagi

• Zgodnie z art. 38 ustawy o usługach turystycznych Burmistrz Stronia Śląskiego
ma prawo kontrolować, w zakresie swojej właściwości miejscowej, przestrzeganie
wymagań, określonych w art. 35 cytowanej wyżej ustawy, w stosunku do innych
obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie. Jeżeli obiekt, pozostający
poza ewidencją organu dokonującego kontroli, nie spełnia wymagań
przewidzianych dla rodzaju i kategorii, do których został zaszeregowany, lub
minimalnych wymagań dla innych obiektów świadczących usługi hotelarskie,
organ kontrolujący zawiadamia organ prowadzący ewidencję obiektu.
• Przedsiębiorcy świadczący usługi hotelarskie w innych obiektach nie będących
hotelem, motelem pensjonatem, kempingiem, domem wycieczkowym,

schroniskiem, schroniskiem młodzieżowym, polem biwakowym, mają obowiązek
informowania właściwego organu o okolicznościach powodujących zmianę
rodzaju lub kategorii obiektu hotelarskiego oraz o zakończeniu świadczenia usług
hotelarskich.
• Rolnicy świadczący usługi hotelarskie w gospodarstwie rolnym mają obowiązek
informowania właściwego organu o zakończeniu świadczenia usług hotelarskich.
• Burmistrz Stronia Śląskiego może wykonywać następujące czynności
kontrolne:1) dokonywać kontroli wszystkich pomieszczeń i urządzeń
wchodzących w skład kontrolowanych obiektów, 2) żądać od kierownika obiektu
oraz od wszystkich osób, które są w tym obiekcie zatrudnione, pisemnych i
ustnych informacji w sprawach objętych kontrolą, 3) żądać okazania dokumentów
potwierdzających spełnienie przez obiekt wymagań, o których mowa w art. 35
ust.
1
pkt
2
ww.
ustawy.
• Jeżeli obiekt hotelarski przestał spełniać wymagania określone dla rodzaju i
kategorii, o których mowa w art. 35 ust. 1 pkt 1, właściwy organ dokonuje z
urzędu zmiany rodzaju lub kategorii obiektu bądź uchyla decyzję o
zaszeregowaniu
obiektu
do
określonego
rodzaju.
• Jeżeli obiekt, w którym są świadczone usługi hotelarskie, nie spełnia wymagań
określonych w ustawie o usługach turystycznych w art. 35 ust. 1 pkt 2 lub w art.
35 ust. 2, organ prowadzący ewidencję obiektu może nakazać wstrzymanie
świadczenia usług hotelarskich do czasu usunięcia stwierdzonych uchybień.
• Zgodnie z art. 44. 1 ustawy o usługach turystycznych w obiektach hotelarskich
należy umieścić na widocznym miejscu: A) nazwę oraz siedzibę lub imię i
nazwisko, a także adres przedsiębiorcy świadczącego usługi hotelarskie w tym
obiekcie, B) tablicę określającą rodzaj i kategorię obiektu, C) informację o
zakresie świadczonych usług wraz z podstawowymi cenami, D) informację o
przystosowaniu obiektu do obsługi osób niepełnosprawnych. 2. Informacje, o
których mowa w ust. 1 lit B i D, należy umieścić również na zewnątrz obiektu
hotelarskiego.
3. Przedsiębiorcy świadczący usługi hotelarskie w obiektach hotelarskich mogą,
w celu zapewnienia porządku oraz bezpieczeństwa klientów i ich mienia,
wydawać regulaminy porządkowe wiążące wszystkie osoby przebywające na
terenie obiektu. 4. Wykaz wymagań dla obiektów hotelarskich, odpowiadający
rodzajowi i kategorii obiektu, a także pełny cennik usług powinny być
udostępnione na żądanie klienta.
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