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w sprawie:

Wpis do ewidencji innych obiektów, w których 
świadczone są usługi hotelarskie

1. Od czego zacząć?

Należy złożyć wniosek o wpis do ewidencji innych obiektów, w których świadczone są usługi
hotelarskie  wg  obowiązującego  wzoru,  osobiście  lub  za  pośrednictwem  skrzynki  ePUAP.
Druk dostępny w pokoju nr 13 Urzędu Miejskiego w Byczynie – I piętro oraz na stronie Biuletynu
Informacji Publicznej bip.byczyna.pl 

2. Ile trzeba płacić za załatwienie sprawy?

Postępowanie nie podlega opłatom. 

3. Referat odpowiedzialny za załatwienie sprawy 

  Referat Organizacyjny i Oświaty, Pokój nr 13

4. Jak długo czeka się na załatwienie sprawy

W ciągu miesiąca.

5. W jaki sposób odebrać dokument kończący sprawę?

Postępowanie  kończy  się  wpisem do  rejestru  ewidencji  innego  obiektu  świadczącego  usługi
hotelarskie.

Na żądanie wnioskodawcy wydawane jest zaświadczenie po uiszczeniu opłaty skarbowej 17 zł
(na podst. art. 1 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej  
- Dz. U. z 2020 r. poz. 1546 ze. zm.)

Zaświadczenie przedsiębiorca odbiera osobiście, za pośrednictwem poczty lub za pomocą  ePUAP

6. Przepisy prawne obowiązujące przy postępowaniu w danej sprawie:

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek  
i przewodników turystycznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 238)
Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, 
w których są świadczone usługi hotelarskie z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów  hote-
larskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie (tj. Dz. U. z 2017 poz.
2166)

http://www.bip.byczyna.pl/
mailto:um@byczyna.pl
http://www.byczyna.pl/


7. O czym wnioskodawca wiedzieć powinien?

Zgłoszenie obiektu do ewidencji innych obiektów, w których świadczone są usługi ho-
telarskie oraz pól biwakowych na terenie Gminy Byczyna.
Burmistrz  Byczyny  prowadzi  ewidencję  innych  obiektów  świadczących  usługi  hotelarskie  
na terenie gminy (nie będącego hotelem, motelem, pensjonatem, kempingiem, domem wyciecz-
kowym, schroniskiem młodzieżowym, schroniskiem), jeżeli spełniają one minimalne wymagania,
co do wyposażenia obiektów świadczących usługi hotelarskie.

Karta  ewidencyjna  innego  obiektu,  w  którym  są  świadczone  usługi  hotelarskie  
oraz pól biwakowych, zawiera:

 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;
 informację o liczbie miejsc noclegowych. 
 

Ewidencja innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie jest jawna. Karty ewi-
dencyjne obiektów mogą być udostępniane do wglądu w obecności osoby uprawnionej do pro-
wadzenia ewidencji. Po dokonaniu wpisu wydawane jest potwierdzenie wpisu do ewidencji in-
nych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie.

 
Przedsiębiorca świadczący usługi hotelarskie zgłasza do ewidencji innych obiektów, w których
świadczone są usługi hotelarskie pisemną informację na adres Urzędu Miejskiego w Byczynie,  
ul. Rynek 1, 46-220 Byczyna o:
 zaprzestaniu świadczenia usług hotelarskich;
 uzyskaniu  decyzji  marszałka  województwa  o  zaszeregowaniu  obiektu  do  rodzaju  
i nadaniu kategorii;
 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 fak-
su, adresu poczty elektronicznej oraz adresu strony internetowej;
  zmianie zakresu świadczonych usług, w tym gastronomicznych.
Przedsiębiorca  świadczący  usługi  hotelarskie  informuje  Burmistrza  Byczyny  
o zdarzeniach powodujących przejściowo wstrzymanie lub istotne ograniczenie za-
kresu świadczonych usług.
Zgłoszenie do ewidencji innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelar-
skie jest obligatoryjne dla wszystkich, którzy prowadzą działalność polegającą na
wynajmowaniu pokoi dla turystów w formie: pokoi gościnnych, kwater prywatnych,
wynajmu pokoi, gospodarstwa agroturystycznego, domków letniskowych, ośrodków
wczasowych, kolonijnych, rehabilitacyjnych itd., bez względu na ilość wynajmowa-
nych miejsc noclegowych. 

8. Co przysługuje wnioskodawcy?

Tryb odwoławczy nie przysługuje.

9. Wzór wniosku do pobrania: 

Wniosek do pobrania w pokoju nr 13 Urzędu Miejskiego w Byczynie – I piętro oraz na stronie
Biuletynu Informacji Publicznej bip.byczyna.pl

Wniosek w wersji elektronicznej (pobierz)

http://byczyna.pl/download/attachment/31956/or01-wniosek-o-wpis-do-centralnej-ewidencji-i-informacji-o-dzialalnosci-gospodarczej.pdf


DODATKOWE UWAGI:

Sprawę można załatwić w pokoju nr 13

Osoba odpowiedzialna za załatwienie sprawy: Gabriela Wróbel

Kontakt: kancelaria@byczyna.pl, 77/ 413-40-51 wew. 12

Godziny urzędowania
Urzędu Miejskiego w Byczynie:

Poniedziałek, Wtorek, Czwartek
godz. 7.30 – 15.30

Środa
godz. 7.30 - 17.30

Piątek 
godz. 7.30 – 13.30

Opracowała: Gabriela Wróbel Zatwierdził: Marcin Czech

mailto:opp@byczyna.pl

