Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 37/2021
Wójta Gminy Rejowiec Fabryczny
z dnia 31 maja 2021r.

, dnia
(Miejscowość)

WNIOSKODAWCA
…………………………………………………………..
imię, nazwisko rolnika lub firma przedsiębiorcy

…………………………………………………………..
dane adresowe wnioskodawcy

…………………………………………………….
Wójt gminy

………………………………………..………….
nazwa urzędu

…………………………………………………...
dane adresowe urzędu

WNIOSEK
O DOKONANIE WPISU DO EWIDENCJI INNYCH OBIEKTÓW
ŚWIADCZĄCYCH USŁUGI HOTELARSKIE
obiektu nie będącego obiektem hotelarskim1
na terenie gminy Rejowiec Fabryczny
Na podstawie art. 38 ust. 3 i art. 39 ust. 3 ustawy o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek
i przewodników turystycznych z dnia 29 sierpnia 1997r.2 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 3

Dane wnioskodawcy świadczącego usługi hotelarskie w obiekcie objętym wnioskiem:
1.

..........................................................................................................................................
Nazwa, adres siedziby lub nazwisko i imię oraz adres zamieszkania

.........................................................................................................................................
2.

..........................................................................................................................................
Numer NIP oraz numer wpisu do KRS - o ile taki posiada

Dane i opis obiektu:
3.

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

...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
Liczba miejsc noclegowych : ……………………………………….,
Charakter świadczonych usług: stały/ sezonowy , …………………………………………. ,
Czas trwania sezonu od ………………………. do ……………………………… .

4. Zobowiązuję się do zgłaszania informacji o wszelkich zmianach zgodnie z § 17 ust. 1 i 2 rozporządzenia
Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych
obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2166), a dotyczących:
- zaprzestania świadczenia usług hotelarskich,
- uzyskania decyzji kategoryzacyjnej i wpisania do ewidencji prowadzonej przez marszałka
województwa,
- zmiany działalności sezonowej na stałą lub stałej na sezonową,
- zmiany liczby miejsc noclegowych,
- przyczyn przejściowego wstrzymania świadczenia usług,
- przyczyn ograniczenia zakresu świadczonych usług,
- zmiany numeru telefonu, a także – o ile obiekt posiada – zmiany numeru faksu,
adresu poczty elektronicznej oraz adresu strony internetowej,
- zmiany zakresu świadczonych usług, w tym gastronomicznych.
5. Oświadczam, że obiekt spełnia wymagania budowlane, przeciwpożarowe i sanitarne określone w § 4,
ust. 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów
hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie (tj. Dz. U. z 2017 r. poz.
2166).
6.Wyrażam zgodę /nie wyrażam zgody* na przetwarzanie, udostępnianie i publikowanie danych o obiekcie
w zakresie informacji określonych w załączniku nr 1 i załączniku nr 3.
7. Oświadczam, że wszystkie dane we wniosku i załącznikach są zgodne ze stanem faktycznym.

……………………………………
Podpis, pieczątka zgłaszającego

Wymagane dokumenty:
- Deklaracja dotycząca minimalnych wymagań co do wyposażenia zgłaszanego obiektu (wg załącznika nr
2 do zgłoszenia)
- Karta informacyjna - opis obiektu (wg załącznika nr 3 do zgłoszenia)

1 tj. nie będącego hotelem, motelem, pensjonatem, kempingiem (campingiem), domem wycieczkowym, schroniskiem,
schroniskiem młodzieżowym, polem biwakowym;
2 Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych
3 Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów,
w których są świadczone usługi hotelarskie

