
        …………………….dn………………… 
………………………………………………………….. 
Wnioskodawca: nazwa przedsiębiorstwa lub imię i nazwisko rolnika 
 

………………………………………………………….. 
<dane adresowe wnioskodawcy do korespondencji> 

 BURMISTRZ NAMYSŁOWA 
 ul. Stanisława Dubois 3 
 46-100 Namysłów 

ZGŁOSZENIE 

O DOKONANIE WPISU DO EWIDENCJI INNYCH OBIEKTÓW 

ŚWIADCZĄCYCH USŁUGI HOTELARSKIE  
 

Na podstawie art. 38 ust. 3 i art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz 
usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 238, ze zm.) oraz § 12 ust.3 
i § 16 ust. 2 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.2017.2166 ze zm.) 
 

Dane wnioskodawcy świadczącego usługi hotelarskie w obiekcie objętym wnioskiem: 

1. Nazwa własna przedsiębiorstwa oraz adres siedziby lub nazwisko i imię oraz adres zamieszkania  

..................................................................................................................................................  

...................................................................................................................................................  

2. Numer NIP oraz numer wpisu do  KRS albo numer wpisu do ewidencji działalności gospodarczej – 

o ile taki posiada 

...................................................................................................................................................  

Dane i opis obiektu: 

3. Nazwa własna obiektu, adres, telefon, faks, adres poczty elektronicznej, adres strony internetowej 

.....................................................................................................................................................  

...................................................................................................................................................  

...................................................................................................................................................  

4. Pokoje i miejsca noclegowe oraz informacja o stałym lub sezonowym charakterze świadczonych 
usług 

 

Wyszczególnienie 

Ilość pokoi Ilość miejsc noclegowych 

ogółem 
 w tym:    

z łaź. i WC 
ogółem 

 w tym: 

całoroczne 
sezonowe 
(czas trwania) 

Pokoje 1-osobowe      

Pokoje 2-osobowe      

Pokoje 3-osobowe      

Pokoje 4-osobowe      

Pokoje ponad 4-osobowe      

Razem      

Wynajmowanie miejsc na ustawienie 
namiotów i przyczep samochodowych (dot. 
rolników) 

 

Wynajmowanie miejsc w namiotach, 
przyczepach mieszkalnych, domkach 
turystycznych i obiektach prowizorycznych 

 

 



5. Oświadczam, że zgłaszany do ewidencji obiekt spełnia wymogi budowlane, sanitarne  

i przeciwpożarowe, niezbędne do prowadzenia usług hotelarskich, o których mowa w art. 35 

ust. 1 pkt 2 ww. ustawy o o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek 

i przewodników turystycznych. 

 

6. Oświadczam, że zgłaszany do ewidencji obiekt spełnia wymagania dotyczące wyposażenia, 

określone w załączniku nr 7 do ww. rozporządzenia w sprawie obiektów hotelarskich i innych 

obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie. 

 

7. Zobowiązuję się przesyłać pisemne informacje o zmianach zgodnie z § 17 do ww. 

rozporządzenia w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone 

usługi hotelarskie. 

8. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych (danych o obiekcie w całości/części*)  
w zakresie informacji objętych kartą ewidencyjną dla celów promocyjnych i ewidencyjnych. 

 
9. Oświadczenie o rodzaju prowadzonej działalności uprawniającej do świadczenia usług 

hotelarskich: 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………….. 

 
 
 
 
 

 
…….................................................................... 

podpis wnioskodawcy  

 
 

 


