Procedury:
Zaszeregowywanie i ewidencjonowanie pól biwakowych
oraz ewidencjonowanie innych obiektów,
w których świadczone są usługi hotelarskie
Podstawa prawna:
 Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (Dz. U. z 2014 r. poz.

196),
 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).
 Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie opłat

związanych z zaszeregowaniem obiektu hotelarskiego (Dz. U. z 2011 r. Nr 10 poz.
54).

Jednostka odpowiedzialna:
Referat Promocji, Kultury i Sportu

1. Wzory dokumentów:
 Wniosek o dokonanie wpisu do ewidencji innych obiektów w których są świadczone

usługi hotelarskie,
 Wniosek o zaszeregowanie obiektu hotelarskiego do rodzaju – pole biwakowe oraz

wpisania do ewidencji pól biwakowych,
 Zgłoszenie zmiany wpisu do ewidencji innych obiektów w których są świadczone

usługi hotelarskie,
 Zgłoszenie zmiany wpisu do ewidencji pól biwakowych,
 Zawiadomienie o zakończeniu świadczenia usług hotelarskich,
 Zawiadomienie o zmianie rodzaju obiektu w którym są świadczone usługi hotelarskie,
 Deklaracja dotycząca spełniania minimalnych wymagań, co do wyposażenia dla

obiektów świadczących usługi hotelarskie, niebędących obiektami hotelarskimi oraz
pól biwakowych.

2. Miejsce złożenia dokumentów:

Urząd Miejski Trzcianki
ul. Sikorskiego 7

64-980 Trzcianka
3. Tryb odwoławczy:

Od decyzji o zaszeregowaniu obiektu hotelarskiego do rodzaju pole biwakowe stronie
przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Pile za
pośrednictwem Burmistrza Trzcianki w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.
Podstawą odmowy wpisu do ewidencji innego obiektu są braki formalne wniosku, nie
uzupełnione w terminie 7 dni od wezwania do ich usunięcia.
Odmowa wpisu w tym przypadku wydawana jest w formie informacji o pozostawieniu
wniosku bez rozpatrzenia.
4. Opłaty:
 100,00 zł - opłata za dokonanie oceny spełniania przez obiekt hotelarski wymagań

niezbędnych do zaszeregowania obiektu do rodzaju – pole biwakowe.
 10,00 zł - opłata skarbowa za wydanie decyzji o zaszeregowaniu obiektu hotelarskiego

do rodzaju – pole namiotowe.
 17,00 zł - opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia o dokonaniu wpisu do ewidencji
pól biwakowych i innych obiektów świadczących usługi hotelarskie.
5. Inne informacje:
 Usługi hotelarskie to krótkotrwałe, ogólnie dostępne wynajmowanie domów,

mieszkań, pokoi, miejsc noclegowych, a także miejsc na ustawienie namiotów lub
przyczep samochodowych oraz świadczenie, w obrębie obiektu, usług z tym
związanych.
 Przed rozpoczęciem świadczenia usług hotelarskich w obiekcie innym niż obiekt

hotelarski, przedsiębiorca lub rolnik zamierzający świadczyć usługi hotelarskie w
gospodarstwie rolnym obowiązany jest zgłosić ten obiekt do ewidencji prowadzonej
przez Burmistrza Trzcianki.
 Ewidencję obiektów hotelarskich: hoteli, moteli, pensjonatów, kempingów, domów

wycieczkowych, schronisk młodzieżowych oraz schronisk prowadzi marszałek
województwa.
 Podmiot świadczący usługi hotelarskie w obiekcie zgłoszonym do ewidencji ma

obowiązek przekazania Burmistrzowi Trzcianki informacji o zmianach w prowadzonej
działalności, w szczególności o:
- zaprzestaniu świadczenia usług hotelarskich,
- zmianie działalności sezonowej na stałą lub odwrotnie,
- zmianie liczby miejsc noclegowych,
- uzyskaniu decyzji marszałka województwa o zaszeregowaniu obiektu do rodzaju i
nadaniu kategorii – w przypadku, gdy obiekt wpisany był w ewidencji prowadzonej

przez Burmistrza Trzcianki jako inny obiekt świadczący usługi hotelarskie lub pole
biwakowe,
 Ewidencja innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie, prowadzona

jest niezależnie od ewidencji działalności gospodarczej.

