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Nazwa usługi:  
EWIDENCJA INNYCH OBIEKTÓW HOTELARSKICH 

Podstawa prawna: 
 Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257                           

z późn. zm. ). 
 Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (Dz. U. z 2017, poz. 1553 ). 
 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. z 2017r.  poz. 2166 ). 

Wymagane dokumenty: 
1. Zgłoszenie / wniosek do ewidencji innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie , sporządzony 

samodzielnie lub przy wykorzystaniu formularza- załącznik do karty 
Zgłoszenie sporządzone samodzielnie winno zawierać następujące dane : 
- określenie przedsiębiorcy/ rolnika świadczącego usługi hotelarskie, 
- nazwę i adres obiektu, telefon, adres strony i poczty internetowej, 
- informacje ostałym lub sezonowym charakterze świadczonych usług, wraz z podaniem czasu trwania sezonu, 
- liczbę pokoi liczb noclegowych, 
- deklaracje dotycząca spełnienia minimalnych wymagań co do wyposażenia dla obiektów świadczących usługi 
hotelarskie , nie będących obiektami hotelarskimi 
W przypadku osób prowadzących działalność gospodarcza: 
- kserokopię zaświadczenia o numerze REGON, 
- kserokopia odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego lub potwierdzenia z CEIDG 

 

Opłaty: 
 Bez opłat 

 

Przewidywany termin załatwienia sprawy 
 Jeden miesiąc od momentu otrzymania kompletnego wniosku . 

 

Odpowiedzialność za załatwienie sprawy: 
 Nazwa Stanowiska: Podinspektor- Teresa Szklarczyk 
 Nr pokoju: II piętro , pok. 22 
 Nr telefonu:48 375 67 93. 
 Godziny Pracy: poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek w godz. od 7

30
do 15

30 
 i środa od 8

30 
do 16

30
 

 

Tryb odwoławczy: 
W przypadku odmowy dokonania wpisu obiektu zostaje wydana decyzja, od której przysługuje prawo wniesienia                                                                                                                                                            
odwołania od Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Piotrkowie Tryb. Za pośrednictwem Burmistrza Gminy i Miasta 
Drzewica w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.    

 

Uwagi: 
Zgłoszenia do ewidencji innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie jest obowiązkowe i podlegają        mu 
wszystkie obiekty, w których świadczone są usługi noclegowe, a wiec : pokoje gościnne, kwatery prywatne, gospodarstwa 
agroturystyczne, pola namiotowe, domki letniskowe, ośrodki wczasowe, kolonijne, itp. Bez względu na ilość 
wynajmowanych miejsc  noclegowych . Ewidencja ta nie obejmuje hoteli, moteli, pensjonatów, kempingów, domów 
wycieczkowych , schronisk i schronisk młodzieżowych. 
Przedsiębiorca lub Rolnik  świadczący usługi hotelarskie zgłasza do ewidencji i informacje o: 

a)zaprzestaniu świadczenia usług hotelarskich, 
b)zmianie działalności sezonowej na stałą lub stałej na sezonowa; 
c)zmianie liczby miejsc noclegowych, liczby jednostek mieszkalnych, zmianie ich struktury, 
Przedsiębiorca lub Rolnik świadczący usługi hotelarskie informuje organ prowadzący ewidencję o zdarzeniach 
powodujących przejściowo wstrzymanie lub istotne ograniczenie zakresu świadczonych usług.  
Burmistrz Gminy i Miasta Drzewica ma prawo do kontrolowania w każdym czasie zarejestrowanych w ewidencji 
obiektów. 

Miejsce na notatki: 
 
 

UWAGA! Aktualność kart jest sprawdzana nie rzadziej niż raz na trzy miesiące. 
Urząd Gminy i Miasta w Drzewicy, 26-340 Drzewica, ul. Stanisława Staszica 22 


