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ŚROW/004 

 

Wydanie 1 

z dn.  

20.10.2015r. 

KARTA INFORMACYJNA  

PRZYJĘCIE ZGŁOSZENIA DO EWIDENCJI INNYCH OBIEKTÓW, W KTÓRYCH 

SĄ ŚWIADCZONE USŁUGI HOTELARSKIE 

I. Wymagane dokumenty:  
Zgłoszenie do ewidencji innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie,  

II. Wymagane załączniki:  

 Zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON, wydane przez właściwy 

urząd statystyczny, a także odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo 

zaświadczenie  o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej 

III. Dokumenty do wglądu: Nie dotyczy. 

IV. Opłaty: Opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia 17 zł ( na podstawie art.1 ust.1 pkt 1 

lit b ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej  

Opłatę skarbową można uiścić w formie gotówkowej w kasie Banku Spółdzielczego  

w Nasielsku lub w formie bezgotówkowej na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego  

w Nasielsku – Bank Spółdzielczy w Nasielsku Nr konta 18 8226 0008 0000 1746 2000 

0002.                

V. Termin załatwienia sprawy: do 7 dni. 

VI. Miejsce załatwienia sprawy: Urząd Miejski w Nasielsku ul. Elektronowa 3, pokój nr 203 

(II piętro), tel. (23) 69-33-101 i pokój nr 209 (II piętro), tel. (23) 69-33-108. 

VII. Komórka odpowiedzialna: Wydział Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich.  

VIII. Tryb odwoławczy: nie przysługuje. 

IX. Opłaty za odwołanie: Nie dotyczy. 

X. Podstawa prawna:  

1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. 

z 2013r., poz. 267 ze zm.) 

2. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o usługach turystycznych (tj. Dz.U. z 2014r., poz. 

196 ze zm.)  

3. Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004r. w sprawie 

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

( t.j. Dz.U. z 2006r. Nr 22, poz. 169 ze zm. ) 

4. Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (tj. Dz.U. z 2015r, poz. 783 ze 

zm.) 

XI. Uwagi:  

1. Zgłoszeniu do ewidencji innych obiektów, w których świadczone są usługi 

hotelarskie jest obligatoryjne dla wszystkich, którzy  prowadzą działalność 
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polegającą na świadczeniu usług hotelarskich w innym obiekcie - niebędącym 

obiektem hotelarskim ( hotel, motel, pensjonatem, kempingiem, domem 

wycieczkowym, schroniskiem, schroniskiem młodzieżowym. Bez względu na ilość 

wynajmowanych miejsc noclegowych.  

2. Przepisy ustawy o usługach turystycznych dotyczące świadczenia usług 

hotelarskich, stosuje się także do rolników wynajmujących pokoje i miejsca na 

ustawienie namiotów w prowadzonych gospodarstwach rolnych.  

3. Podmiot świadczący usługi hotelarskie w obiekcie zgłoszonym do ewidencji ma 

obowiązek przekazywania informacji o następujących zmianach: 

 zaprzestaniu świadczenia usług hotelarskich, 

 uzyskaniu zaszeregowania do odpowiedniego rodzaju obiektu hotelarskiego, 

 zmianie działalności sezonowej na stałą lub odwrotnie, 

 zmianie liczby pokoi lub miejsc noclegowych, 

 zmianie nazwy obiektu lub danych teleadresowych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


