
Wpis / zmiana wpisu do ewidencji innych obiektów świadczących usługi hotelarskie.
  
WYKAZ POTRZEBNYCH DOKUMENTÓW 
Dokumenty do złożenia: 
1) zgłoszenie/wniosek sporządzony samodzielnie lub przy wykorzystaniu formularza, dostępnego w Biuletynie 
Informacji Publicznej (BIP) Urzędu Miejskiego w Karpaczu na stronie bip.karpacz.eu oraz w miejscu wykonywania 
usługi. 
Zgłoszenie sporządzone samodzielnie winno zawierać następujące  elementy: 
- określenie przedsiębiorcy świadczącego usługi hotelarskie wraz z adresem jego siedziby, a w przypadku gdy 
przedsiębiorcą jest osoba fizyczna - wraz z adresem miejsca zamieszkania;  
- nr NIP oraz nr wpisu do KRS lub nr wpisu do ewidencji działalności gospodarczej – o ile taki posiada;   
- nazwę własną obiektu, adres, telefon, fax, adres strony i poczty internetowej; 
- informację o stałym lub sezonowym charakterze świadczonych usług, wraz z podaniem czasu trwania sezonu; 
- ilość miejsc noclegowych. 
2) oświadczenie, że zgłaszany do ewidencji obiekt spełnia wymogi budowlane, sanitarne i przeciwpożarowe, 
niezbędne do prowadzenia usług hotelarskich; 
3) oświadczenie, że wszystkie dane we wniosku i załączniku zostały wpisane prawidłowo zgodnie ze stanem 
faktycznym na dzień jego sporządzenia; 
4) zobowiązanie do przesyłania pisemnych informacji o zmianach zgodnie z § 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. 
      
WYSOKOŚĆ OPŁAT 
Brak 
   
MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKU / PODANIA      
1) osobiście w Kancelarii Urzędu Miejskiego w Karpaczu – budynek A, parter, pokój nr 1 – tel. 757619150; 
2) w formie pisemnej do Burmistrza Karpacza na adres: ul. Konstytucji 3 Maja 54, 58-540 Karpacz; 
3) w formie dokumentu elektronicznego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji 
działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U.2014.1114 ze zmianami), doręczanego środkami 
komunikacji elektronicznej, tj. poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą (ESP), której funkcję pełni Elektroniczna 
Platforma Usług Administracji Publicznej (ePUAP) - adres skrytki ePUAP: /qa70hiw89b/skrytka 
W celu złożenia wniosku poprzez ESP konieczne jest posiadanie: 
- bezpłatnego konta użytkownika na platformie ePUAP 
- bezpłatnego Profilu Zaufanego w ramach platformy ePUAP lub podpisu elektronicznego weryfikowanego za 
pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.   
     
MIEJSCE WYKONYWANIA USŁUGI      
St. ds. działalności gospodarczej – budynek B, parter, pokój nr 1 
tel. 757619548, e-mail: dg@karpacz.eu  
obsługa interesantów w godzinach: 
pn – wt     od 10.30 do 15.30 
środa        od   9.00 do 14.00 
czw – pt   od   7.30 do 12.30           
 
SPOSÓB ZAŁATWIENIA USŁUGI      
Założenie karty ewidencyjnej obiektu 
Nadto: 
- organ ewidencyjny wystawia przedsiębiorcy informację o założeniu karty dla zgłoszonego obiektu, 
- obiekt zostaje ujęty w bazie noclegowej na miejskiej stronie internetowej www.karpacz.pl, 
- po podpisaniu protokołu odbioru, przedsiębiorca otrzymuje tablicę z napisem „usługi hotelarskie” oraz numerem 
przypisanym obiektowi. Tablica ta jest elementem jednolitego systemu oznakowania obiektów świadczących usługi 
hotelarskie na terenie Gminy Karpacz.    
      
CZAS REALIZACJI USŁUGI      
Bez zbędnej zwłoki. Załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż 
w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia 
postępowania.      
 
INFORMACJA O TRYBIE ODWOŁAWCZYM 
Brak trybu odwoławczego 
  

mailto:dg@karpacz.eu


SPOSÓB ODBIORU DOKUMENTÓW      
Informację o wpisie obiektu do ewidencji innych obiektów świadczących usługi hotelarskie Wnioskodawca otrzyma 
pocztą.      
 
PODSTAWA PRAWNA    
- art. 38 ust. 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych  (Dz.U.2016.187) 
- § 12 - § 16 ust. 2 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.2006.22.169 ze zmianami) 
      
UWAGI 
Usługi hotelarskie mogą być świadczone w obiektach hotelarskich (hotel, motel, pensjonat, dom wycieczkowy, 
schronisko, schronisko młodzieżowymi, kemping (camping) oraz w  innych obiektach, które spełniają: 
1)  minimalne wymagania co do wyposażenia dla innych obiektów, określone w załączniku Nr 7 do rozporządzenia 
Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004r., 
2) wymagania sanitarne, przeciwpożarowe oraz inne określone odrębnymi przepisami prawa (budowlane). 
Przed rozpoczęciem świadczenia usług w tzw. „innym obiekcie” przedsiębiorca lub rolnik, zamierzający świadczyć 
usługi hotelarskie w gospodarstwie rolnym jest obowiązany zgłosić ten obiekt do ewidencji prowadzonej przez 
burmistrza, właściwego ze względu na miejsce jego położenia. 
Przedsiębiorca świadczący usługi hotelarskie zgłasza do ewidencji informacje o: 
1) zaprzestaniu świadczenia usług hotelarskich; 
2) uzyskaniu decyzji o zaszeregowaniu obiektu wpisanego do ewidencji prowadzonej przez wójta burmistrza do 
rodzaju i nadaniu kategorii podlegającym wpisaniu do ewidencji prowadzonej przez wojewodę; 
3) zmianie działalności sezonowej na stałą lub stałej na sezonową; 
4) zmianie liczby miejsc noclegowych. 
Przedsiębiorca świadczący usługi hotelarskie informuje organ prowadzący ewidencję o zdarzeniach powodujących 
przejściowo wstrzymanie lub istotne ograniczenie zakresu świadczonych usług. 
Rolnicy świadczący usługi hotelarskie w gospodarstwie rolnym mają obowiązek informowania właściwego organu o 
zakończeniu świadczenia usług hotelarskich. 
Organ prowadzący ewidencję innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie, wykreśla z urzędu obiekt 
z ewidencji, jeżeli:  
1) przedsiębiorca lub rolnik wpisany do ewidencji zaprzestał na okres dłuższy niż rok świadczenia usług hotelarskich; 
2) przedsiębiorcą świadczącym usługi hotelarskie w obiekcie była jednostka organizacyjna, która uległa likwidacji; 
3) przedsiębiorca będący osobą fizyczną lub rolnik, świadczący usługi hotelarskie w obiekcie, zmarł; 
4) obiekt nie spełnia wymagań sanitarnych, przeciwpożarowych lub innych określonych odrębnymi przepisami; 
5) stan obiektu uniemożliwia świadczenie usług hotelarskich 
 
 
      


