
____________________________________ 

         (miejscowość , data) 

/pieczątka wnioskodawcy/ 

 

      Wójt  Gminy Stepnica 

 

Wniosek  

o dokonanie wpisu do ewidencji obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie 
obiektu, nie będącego obiektem hotelarskim* w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 
roku o usługach turystycznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 223, poz. 2268 z późn. zm.) 

 

1. 
___________________________________________________________________________ 

(pełna  nazwa własna obiektu, adres, telefon, fax) 

 

2. 
__________________________________________________________________________________ 

(pełna  nazwa przedsiębiorcy świadczącego usługi hotelarskie w obiekcie objętym wnioskiem, adres telefon, fax)      

 

liczba miejsc noclegowych w obiekcie:______________________________________________________ 

 

obiekt całoroczny/ sezonowy_______________________________________________ 

      (określić czas trwania sezonu) 

 

3. Oświadczam, że zgłaszany przeze mnie obiekt spełnia wymagania niezbędne do 
prowadzenia usług hotelarskich, o których mowa w art. 35 ust. 2 ww. ustawy, tj.: 
minimalne wymagania co do wyposażenia oraz wymagania budowlane, sanitarne i 
przeciwpożarowe.  

 



4. Wyrażam / nie wyrażam)** zgodę/zgody na przetwarzanie, udostępnianie i publikowanie 
danych osobowych / danych o obiekcie)** w całości / w części)** informacji objętych 
kartą ewidencyjną dla celów promocyjnych i naukowo-badawczych. 

5. Oświadczam, pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań, że 
wszystkie dane we wniosku i załącznikach zostały wpisane prawidłowo, zgodnie ze stanem 
faktycznym na dzień jego sporządzenia. Jednocześnie zobowiązuję się informować - na 
piśmie, o każdej zmianie danych (informacji) objętych wnioskiem i zawartych w treści 
załączników do wniosku. 

 

         ____________________________
         (pieczątka imienna, podpis) 

 

Załączniki: 

1. Opis obiektu i minimalne wymagania – zał. Nr 1 
2. zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON 
3. odpis z Krajowego Rejestru Sadowego albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności 

gospodarczej 
 

Uwagi: 

* hotelem, motelem, pensjonatem, kempingiem (campingiem), domem wycieczkowym, schroniskiem 
młodzieżowym, schroniskiem, polem biwakowym 

**niepotrzebne skreślić 

Obowiązuje opłata skarbowa od wydania zaświadczenia - 17zł, płatna na konto  Urzędu Gminy  w 
Stepnicy. 

P O U C Z E N I E: 

 Przedsiębiorca świadczący usługi hotelarskie jest zobowiązany zgłaszać do ewidencji informacje o: 

 1) zaprzestaniu świadczenia usług hotelarskich, 

 2) uzyskaniu decyzji o zaszeregowaniu obiektu wpisanego do ewidencji prowadzonej przez wójta (burmistrza, 
prezydenta miasta) do rodzaju i nadaniu kategorii podlegającym wpisaniu do ewidencji prowadzonej przez 
wojewodę, 

 3) zmianie działalności sezonowej na stałą lub stałej na sezonową,   

 4) zmianie liczby miejsc noclegowych. 

oraz o zdarzeniach powodujących przejściowo wstrzymanie lub istotne ograniczenie zakresu świadczonych 
usług. - § 17 rozporządzenia  Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004r. w sprawie obiektów 
hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie (Dz. U. Nr 188, poz. 1945 


