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         …………………………………………… 

(miejscowość, data) 

                                                       

(pieczątka wnioskodawcy) 

Prezydent Miasta Kołobrzeg 
 
 

W n i o s e k  
 

o dokonanie wpisu do ewidencji obiektów świadczących usługi hotelarskie, obiektu nie będącego 
obiektem hotelarskim na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (Dz. 
U.2017.1553 t.j.) 
 
1. ………………………………………………………………………………………………...………….………….… 
 

………………………………………………………………………………………………...………….………….… 
                                        (nazwa przedsiębiorcy świadczącego usługi hotelarskie w obiekcie objętym wnioskiem, adres, telefon, fax, e-mail, NIP) 

  

2. ..……………………………………………………………………………………………….………….………….… 
 

………………………………………………………………………………………………...………….………….… 
                                                      (pełna nazwa własna obiektu świadczącego usługi hotelarskie, adres, telefon, fax, e-mail  strona www)   

 
3. Liczba miejsc noclegowych w obiekcie: ……………………………………………………………………….…… 
 
4. Obiekt całoroczny/sezonowy*: ………………………………………………………………………………….…… 

(określić czas trwania sezonu) 

5. Oświadczam, że obiekt zgłaszany do ewidencji spełnia wymogi budowlane, sanitarne i przeciwpożarowe 
niezbędne do prowadzenia usług hotelarskich oraz minimalne wymagania co do wyposażenia określone 
w załączniku nr 7 do rozporządzenia 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. 2017.2166 
t.j.). 

6. Wyrażam/nie wyrażam* zgodę/zgody na przetwarzanie, udostępnianie i publikowanie danych osobowych 
/danych o obiekcie* w całości/w części*, tj. informacji objętych kartą ewidencyjną, dla celów promocyjnych 
i naukowo-badawczych. 

7. Oświadczam, że wszystkie dane zawarte we wniosku i załącznikach zostały wpisane prawidłowo, zgodnie 
ze stanem faktycznym w dniu sporządzania wniosku. Jednocześnie zobowiązuję się pisemnie informować 
o każdej zmianie**. 

 
 
 
 

____________________________ 
         (pieczątka imienna, podpis) 

 

* - niepotrzebne skreślić 
** - przedsiębiorca świadczący usługi hotelarskie zobowiązany jest zgłaszać do ewidencji informacje o: 

1) zaprzestaniu świadczenia usług hotelarskich, 
2) uzyskaniu decyzji o zaszeregowaniu obiektu wpisanego do ewidencji prowadzonej przez prezydenta 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, 
5) zdarzeniach powodujących przejściowo wstrzymanie lub istotne ograniczenie zakresu świadczonych usług. 

 
Załączniki: 
1. Zał. nr 1 – Informacja o spełnianiu minimalnych wymagań ustalonych dla rodzaju wnioskowanego obiektu, 

w którym świadczone są usługi hotelarskie. 
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Zał. nr 1 do wniosku o wpis do ewidencji 
obiektów świadczących usługi hotelarskie. 

 
 

INFORMACJA O SPEŁNIANIU  MINIMALNYCH  WYMAGAŃ CO DO WYPOSAŻENIA, USTALONYCH DLA  
INNYCH  OBIEKTÓW,  W  KTÓRYCH  ŚWIADCZONE  SĄ  USŁUGI  HOTELARSKIE 

 
 
 

(zgodnie z załącznikiem nr 7 do rozporządzenia 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. 2017.2166 t.j.  ) 

 
 
Instrukcja wypełniania: 
 
Spełnienie wymagań - oznaczyć  „x”  w kolumnie 3  
 
 

Lp. WYMAGANIA  

1 2 3 

1 Ogrzewanie – w całym budynku w miesiącach X-IV, temperatura minimum 18 °C  

2 
Instalacja sanitarna: zimna woda przez całą dobę, ciepła - minimum 2 godziny rano i 2 
godziny wieczorem o ustalonych porach 

 

3 
Powierzchnia mieszkalna w m2  
1) pokój 1 - i 2-osobowy – 6 m2  

 
2) pokój większy niż 2-osobowy – dodatkowo 2m2  na każdą następną osobę 
W pomieszczeniach o wysokości co najmniej 2,5 m dopuszcza się łóżka piętrowe – 
powierzchnia pokoju może zostać zmniejszona o 20%. 

 

4 
Zestaw wyposażenia meblowego: 
1) łóżko jednoosobowe o wymiarach minimum 80 x 190 cm lub 

 

  łóżko dwuosobowe o wymiarach minimum 120 x 190 cm  

 2) nocny stolik lub półka przy każdym łóżku  

 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  

5 
Pościel dla jednej osoby: 
1) kołdra lub dwa koce 

 

 2) poduszka  

 3) poszwa  

 4) poszewka na poduszkę  

 5) prześcieradło  

6 Oświetlenie - minimum jeden punkt świetlny o mocy 60 W  

7 Zasłony okienne zaciemniające  

8 Kosz na śmieci niepalny lub trudno zapalny  

9 Maksymalna liczba osób przypadająca na jeden węzeł higieniczno-sanitarny – 15  

 
 


