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KARTA USŁUG nr PR/1 
_____________________________________________________________________________________ 

 

Wpis do ewidencji innych obiektów świadczących usługi 
hotelarskie (niebędących obiektami hotelarskimi) 

 

Podstawa prawna: 

 Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (Dz.U. z 2004 Nr 223,             
poz. 2268 z późn. zm), 

 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 2006 r. Nr 22, poz. 169),  

 Art. 1 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2006 r. 
Nr 225, poz. 1635) 

Wymagane dokumenty: 

 Wniosek o wpis do ewidencji innych obiektów świadczących usługi hotelarskie                           
- Druk PR/1 

 Opis obiektu (zał. nr 1 do wniosku) 

 Deklaracja o spełnieniu minimalnych wymagań wniosku (zał. nr 2 do wniosku) 

 Zaświadczenie o numerze REGON, 

 Odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji 
działalności gospodarczej 

Miejsce złożenia dokumentów: 
Sekretariat Urzędu Miejskiego w Drawsku Pomorskim, pok. 210 

Opłaty: 
17 zł od wydanego zaświadczenia  

Termin odpowiedzi: 
14 dni od dnia złożenia wniosku 

Jednostka odpowiedzialna: 
Referat Promocji, pokój 206, 219, 
tel. 94 34 46 831 lub 832 e-mail: promocja@drawsko.pl  

Tryb odwoławczy: 
W terminie 14 dni od daty otrzymania zaświadczenia do Samorządowego Kolegium 
Odwoławczego w Koszalinie za pośrednictwem Burmistrza Drawska Pomorskiego  

Uwagi: 
1. Zgłoszenie do ewidencji innych obiektów świadczących usługi hotelarskie jest 

obligatoryjne dla wszystkich, którzy prowadzą działalność polegającą na wynajmowaniu 
pokoi dla turystów: pokoje gościnne, kwatery prywatne, wynajem pokoi, gospodarstwa 
agroturystyczne, pola namiotowe, pola biwakowe, domki letniskowe, ośrodki wczasowe, 
kolonijne, rehabilitacyjne itp. bez względu na ilość wynajmowanych miejsc noclegowych.  

2. Ewidencja ta nie obejmuje obiektów hotelarskich takich jak: hotel, motel, pensjonat, 
kemping, dom wycieczkowy, schronisko, schronisko młodzieżowe. 

3. Przedsiębiorca ma obowiązek zgłaszać organowi ewidencyjnemu zmiany stanu 
faktycznego i prawnego dotyczące prowadzonej przez niego działalności w terminie              
14 dni od daty powstania tych zmian. 

 

Stan na 29.07.2013 r. 
 


