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Godziny pracy urzędu: od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30
KARTA USŁUGI NR DG.3
Nazwa usługi:
DOKONANIE WPISU/ZMIANY WPISU DO EWIDENCJI INNYCH
OBIEKTÓW ŚWIADCZĄCYCH USŁUGI HOTELARSKIE OBIEKTU NIE
BĘDĄCEGO OBIEKTEM HOTELARSKIM

Podstawa prawna:

•
•
•

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach
pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (tekst jednolity Dz. U. z
2017 r. poz. 1553 ze zmianami).
Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 r. w
sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są
świadczone usługi hotelarskie (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2166).
Kodeks postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. (tekst
jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zmianami).

Komórka
odpowiedzialna/
stanowisko:

Nazwa komórki: Biuro Promocji i Rozwoju Gminy oraz Działalności
Gospodarczej
pok. nr 11
tel. 74/ 811-77- 17
e-mail: promocja@stronie.pl
stanowisko: inspektor ds działalności gospodarczej i promocji Gminy.

Załatwienie/wynik
sprawy:

Decyzja o wpisie/zmianie wpisu do ewidencji innych obiektów świadczących
usługi hotelarskie, obiektu nie będącego obiektem hotelarskim.

Wymagane
dokumenty:

•

Wniosek o dokonanie wpisu (formularz DG.3) do ewidencji innych obiektów świadczących usługi hotelarskie, obiektu niebędącego obiektem hotelarskim znajdujących się na terenie Gminy Stronie Śląskie.

Opłaty:

•

Nie podlega opłacie.

Czas załatwienia
sprawy:

do 30 dni

Tryb odwoławczy:
Inne informacje/
uwagi:

Od decyzji przysługuje stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium
Odwoławczego w Wałbrzychu za pośrednictwem Burmistrza Stronia
Śląskiego w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
1.

Na terenie Gminy Stronie Śląskie ewidencję obiektów świadczących
usługi hotelarskie, niebędących obiektami hotelarskimi prowadzi
Burmistrz Stronia Śląskiego. Ewidencja ta nie obejmuje następujących obiektów hotelarskich: hoteli, moteli, pensjonatów, kempingów,
pól biwakowych, domów wycieczkowych, schronisk i schronisk młodzieżowych.

2.

Podmiot świadczący usługi hotelarskie w obiekcie zgłoszonym do
ewidencji ma obowiązek przekazywania informacji do Biura
Promocji i Rozwoju Gminy oraz Działalności Gospodarczej
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.

Formularze do
pobrania:

Formularz DG.3

Data wydania:

07.09.2018 r.

Edycja:

D

Opracował:

Anna Szczepanek

Zatwierdził:

Tomasz Olszewski

Formularz DG.3
Stronie Śląskie, dnia …………………………………….
……………………………………..
(pieczątka wnioskodawcy – właściciela,
zarządzającego lub dzierżawcy obiektu)
Numer Statystyczny REGON...............................

Burmistrz Stronia Śląskiego
ul. Kościuszki 55
57-550 Stronie Śląskie
WNIOSEK
o dokonanie wpisu do ewidencji obiektów świadczących usługi hotelarskie
(nie będących: hotelem, motelem, pensjonatem, kempingiem, domem wycieczkowym, schroniskiem młodzieżowym,
schroniskiem, polem biwakowym)
na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników
turystycznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1553 ze zmianami),
oraz Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych
obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2166)

1. Nazwa własna obiektu:
……………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………….........................………………...…………
Adres obiektu:
………...........................................................................................................................................
(kod pocztowy, miejscowość) (ulica, nr domu, nr lokalu)

nr telefonu: + 48 (.…)…………………..… nr faksu: + 48 (.…)………………..………………............……
e-mail: ……………………………………………………………………………………………............………….
adres strony www:..…………………………………………………………………………....................………
2. Dane przedsiębiorcy świadczącego usługi hotelarskie w obiekcie:
……………………………………………………………………………………………..........................…………
(nazwa własna przedsiębiorstwa)

..…………………………………………………………………………………...........………………............……
(imię i nazwisko - właściciela, zarządzającego lub dzierżawcy obiektu)

Adres przedsiębiorcy*:
……………………………………………………………………………………................................................
(kod pocztowy, miejscowość) (ulica, nr domu, nr lokalu)

nr telefonu: + 48 (.…)…………………….......….…. nr faksu: + 48 (.…)……………….......……………….
numer NIP: …..………………………………………………………………………………………............…......
numer KRS (o ile posiada): ………………………………………………………………….............……………
*adres siedziby przedsiębiorcy, a w przypadku gdy przedsiębiorcą jest osoba fizyczna – adres zamieszkania

3. Oświadczam, że zgłaszany do ewidencji obiekt spełnia wymogi budowlane, sanitarne i
przeciwpożarowe, niezbędne do prowadzenia usług hotelarskich.
4. Oświadczam, że dane zawarte we wniosku i załączonych dokumentach (opisie obiektu oraz
deklaracji spełniania minimalnych wymagań, co do wyposażenia dla obiektów świadczących
usługi hotelarskie) zostały wpisane prawidłowo i zgodnie ze stanem faktycznym na dzień złożenia
wniosku.
5. Stosownie do § 17 Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 r. w
sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie
zobowiązuję się zgłaszać wszelkie zmiany dotyczące świadczonych usług, jak również informację
o zaprzestaniu świadczenia usług hotelarskich.

6. Przyjmuję do wiadomości, że Burmistrz Stronia Śląskiego jako organ prowadzący ewidencję,
wykreśla zgłoszony do ewidencji obiekt w trybie § 18 ust. 2 ww. rozporządzenia.
Klauzula informacyjna Urzędu Miejskiego w Stroniu Śląskim
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych - (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., informuję:
1. Administratorem Pani/Pana danych jest Burmistrz Stronia Śląskiego mający siedzibę
w Urzędzie Miejskim w Stroniu Śląskim przy ul. Kościuszki 55, 57-550 Stronie Śląskie.
2. Z inspektorem ochrony danych można kontaktować się pisząc na adres siedziby administratora
jak powyżej lub na adres e-mail: iod@stronie.pl.
3. Przetwarzanie Państwa danych jest niezbędne do wykonywania zadania realizowanego w
interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej
administratorowi lub realizacji umowy, podstawą przetwarzania danych jest art. 6 pkt 1 lit. b, lit.
c, lit. e, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych).
4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji postępowania w sprawie dokonania
wpisu do ewidencji obiektów świadczących usługi hotelarskie, zmiany oraz wykreślenia wpisu.
5. Odbiorcami
Pani/Pana danych
osobowych będą wyłącznie
podmioty uprawnione
do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
6. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.
7. Pani/Pana dane tworzą zbiór materiałów archiwalnych zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem
akt dla organów gminy.
8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo
do przenoszenia danych.
9. W przypadku wątpliwości, co do prawidłowości przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
10. Podane przez Panią/Pana dane osobowe są dobrowolne.

…..................……………..........…….
(pieczątka imienna, czytelny podpis właściciela, zarządzającego lub dzierżawcy obiektu)

Załączniki:
1. Opis obiektu wraz z deklaracją spełniania minimalnych wymagań co do wyposażenia dla obiektów
świadczących usługi hotelarskie, niebędących obiektami hotelarskimi na terenie Gminy Stronie
Śląskie.
2. Minimalne wymagania co do wyposażenia dla innych obiektów, których są świadczone usługi
hotelarskie
Pouczenie:
1. Na terenie Gminy Stronie Śląskie ewidencję obiektów świadczących usługi hotelarskie nie
będących obiektami hotelarskimi prowadzi Burmistrz Stronia Śląskiego. Ewidencja ta nie obejmuje
następujących obiektów hotelarskich: hoteli, moteli, pensjonatów, kempingów, domów
wycieczkowych, schronisk i schronisk młodzieżowych.
2. Ewidencja jest jawna w części objętej wpisem do kart ewidencyjnych obiektów. Karty te zawierają:
określenie przedsiębiorcy świadczącego usługi hotelarskie wraz z adresem jego siedziby, a w
przypadku gdy przedsiębiorca jest osobą fizyczną – wraz z adresem zamieszkania, nazwę i adres
obiektu, informację o stałym lub sezonowym charakterze świadczenia usług oraz informację o
liczbie miejsc noclegowych.
3. Karty ewidencyjne obiektu mogą być udostępniane do wglądu jedynie w obecności osoby
uprawnionej do prowadzenia ewidencji.

* właściwe podkreślić

Załącznik nr 1
(należy składać razem z wnioskiem)

OPIS OBIEKTU WRAZ Z DEKLARACJĄ SPEŁNIANIA MINIMALNYCH WYMAGAŃ CO DO
WYPOSAŻENIA DLA OBIEKTÓW ŚWIADCZĄCYCH USŁUGI HOTELARSKIE, NIEBĘDĄCYCH
OBIEKTAMI HOTELARSKIMI NA TERENIE GMINY STRONIE ŚLĄSKIE
1. Dane kontaktowe
Nazwa własna obiektu
Adres
Telefon
Fax
Strona internetowa
E-mail

2. Okres świadczenia usług
Całoroczny □
Sezonowy □

w okresie od ................... do .....................

3. Położenie obiektu
Powiat:
Gmina:
Odległość *
PKP (nazwa dworca)
PKS (miejscowość)
Komunikacja miejska (rodzaj,
nr, przystanek)
Najbliższe kąpielisko
Las

Najbliższe atrakcje, obiekty
godne zwiedzenia
* wpisać liczbę (km, m)
4. Pokoje i miejsca noclegowe
Pokoje
Wyszczególnienie

ogółem

Apartamenty
Pokoje 1-osobowe
Pokoje 2-osobowe
Pokoje 3-osobowe
Pokoje 4-osobowe
Pokoje ponad 4-osobowe
Domki turystyczne

Ogółem liczba pokoi: …………………………………………
Ogółem liczba miejsc noclegowych: ………………….……

Miejsca noclegowe
z łazienką i WC

5. Udogodnienia w obiekcie dla osób niepełnosprawnych:
□ podjazd
□ winda
□ w łazience
6. Wyposażenie w urządzenia sportowo-rekreacyjne:
+ tak
Rodzaj
− nie
Siłownia

□ w WC

+ tak
− nie

Rodzaje
Bilard

Basen kryty

Tenis stołowy

Basen odkryty

Wypożyczalnia sprzętu wodnego

Boisko do siatkówki/koszykówki

Wypożyczalnia rowerów (ilość sztuk)

Mini golf

Pokój zabaw/plac zabaw dla dzieci

Sauna

Kort tenisowy

Solarium

Możliwość jazdy konnej

Inne – wpisać jakie

7. Placówki gastronomiczne
Rodzaje placówek gastronomicznych

Na terenie obiektu
+ tak/ − nie

W pobliżu obiektu
+ tak/ − nie

Restauracje
Bary i kawiarnie
Stołówki
Punkty gastronomiczne
Organizacja dyskotek i dancingów

8. Usługi i urządzenia w obiekcie
Rodzaje usług i urządzeń

+ tak/
− nie

Parking na terenie obiektu
Recepcja całodobowa
Akceptacja kart płatniczych
Sala konferencyjna
Internet
Telefon
Dostępna kuchnia
Dostępna lodówka
Dostępna pralka
Telewizor w pokojach
Akceptacja zwierząt domowych
Grill

9. Lokalizacja obiektu (załączyć plan, mapę lub inny materiał – folder, broszurę itp. pozwalający na łatwe zlokalizowanie
obiektu)
10. Ogólny widok obiektu (załączyć zdjęcie lub ulotkę reklamową ze zdjęciem obiektu)

Załącznik nr 2
(należy składać razem z wnioskiem)

MINIMALNE WYMAGANIA CO DO WYPOSAŻENIA DLA INNYCH OBIEKTÓW,
W KTÓRYCH SĄ ŚWIADCZONE USŁUGI HOTELARSKIE
(zał. nr 7 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 r.
tj. Dz. U. z 2006 r. nr 22, poz. 169)
Lp.

Wymagania

+
tak/
- nie

1

2

3

I. Dla wynajmowania miejsc na ustawienie namiotów i przyczep samochodowych
1

Teren obozowiska wyrównany, suchy, ukształtowany w sposób zapewniający odprowadzenie wód opadowych i
uprzątnięty z przedmiotów mogących zagrażać bezpieczeństwu

2

Punkt poboru wody do picia1) i potrzeb gospodarczych

3

Miejsce wylewania nieczystości płynnych odpowiednio zabezpieczone i oznakowane

4

Pojemnik na śmieci i odpady stałe, regularnie opróżniany

5

Ustęp utrzymywany w czystości
II. Dla wynajmowania miejsc w namiotach, przyczepach mieszkalnych,
domkach turystycznych i obiektach prowizorycznych

6

Stanowiska dla namiotów i przyczep mieszkalnych oraz dojścia do stanowisk utwardzone

7

Oświetlenie dojść do stanowisk i obiektów higieniczno-sanitarnych

8

Półka lub stelaż na rzeczy osobiste

9

Oddzielne łóżka lub łóżka polowe dla każdego korzystającego z namiotu, w odległości nie mniejszej niż 30 cm
pomiędzy łóżkami
III. Dla wynajmowania miejsc i świadczenia usług w budynkach stałych

10

Ogrzewanie - w całym obiekcie w miesiącach X-IV, temperatura minimum 18°C

11

Instalacja sanitarna: zimna woda przez całą dobę i dostęp do ciepłej wody2)

12

Maksymalna liczba osób przypadających na jeden w.h.s. - 152a)
Wyposażenie podstawowe w.h.s.:
1) natrysk lub wanna
2) umywalka z blatem lub półką i wieszakiem na ręcznik
3) WC

13
4) lustro z górnym lub bocznym oświetleniem
5) uniwersalne gniazdko elektryczne z osłoną
6) pojemnik na śmieci (niepalny lub trudno zapalny)
7) dozownik do płynnego mydła i ręczniki papierowe
IV. Dla wynajmowania miejsc noclegowych w pomieszczeniach wspólnych (salach)
14

Powierzchnia sal nie mniejsza niż 2,5 m2 - na jedną osobę (przy łóżkach piętrowych 1,5 m2)
Wyposażenie sal sypialnych

15

1) łóżka jednoosobowe o wymiarach minimum 80 x 190 cm
2) oddzielne zamykane szafki dla każdej osoby

3) stół
4) krzesła lub taborety (1 na osobę) lub ławy
5) wieszaki na odzież wierzchnią
6) lustro
7) oświetlenie ogólne
16

Dostęp do w.h.s. jak w lp. 12 i 13
V. Dla wynajmowania samodzielnych pokoi
Powierzchnia mieszkalna w m2:

17

1) pokój 1- i 2-osobowy - 6 m2
2) pokój większy niż 2-osobowy - dodatkowo 2 m2 na każdą następną osobę3)
Zestaw wyposażenia meblowego:
1) łóżka jednoosobowe o wymiarach minimum 80 x 190 cm lub łóżka dwuosobowe o wymiarach minimum 120
x 190 cm
2) nocny stolik lub półka przy każdym łóżku

18
3) stół lub stolik
4) krzesło lub taboret (1 na osobę, lecz nie mniej niż 2 na pokój) lub ława
5) wieszak na odzież oraz półka lub stelaż na rzeczy osobiste
Pościel dla jednej osoby:
1) kołdra lub dwa koce
2) poduszka
19
3) poszwa
4) poszewka na poduszkę
5) prześcieradło
20

Oświetlenie - minimum jeden punkt świetlny o mocy 60 W

21

Zasłony okienne zaciemniające

22

Dostęp do w.h.s. jak w lp. 12 i 13

23

Kosz na śmieci niepalny lub trudno zapalny

Objaśnienia odnośników i skrótów:
1) Dopuszcza się miejsca biwakowania przy szlakach wodnych bez punktu poboru wody do picia.
2) Minimum dwie godziny rano i dwie godziny wieczorem o ustalonych porach.
3) W pomieszczeniach o wysokości co najmniej 2,5 m dopuszcza się łóżka piętrowe – powierzchnia pokoju może zostać
zmniejszona o 20%,
w. h. s. – węzeł higieniczno-sanitarny.

Stronie Śląskie, dnia ………………………….

…..................……………..........……..
(pieczątka imienna, czytelny podpis właściciela,
zarządzającego lub dzierżawcy obiektu)

