
............................................................................                ................................................................
(pieczątka wnioskodawcy: właściciela,                                                       (miejscowość, data)                                              
przedsiębiorcy  zarządzającego lub
 dzierżawcy*)

Burmistrz Miasta
Boguszowa-Gorc

WNIOSEK

o dokonanie wpisu do ewidencji obiektów świadczących usługi hotelarskie, obiektu 
niebędącego obiektem hotelarskim

na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 
223 poz. 2268 z poźn. zm.)

1. Nazwa własna obiektu:
........................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................

adres obiektu:.........................................................................................................................................................
(kod poczt.) (miejscowość) (ulica, nr domu, nr lokalu)

nr telefonu).......................................                 nr faksu ).........................................................

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 obiektu:........................................................................................................................................................
(kod poczt.) (miejscowość) (ulica, nr domu, nr lokalu)

nr telefonu)....................................................                        nr faksu    ..........................................

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  spełnienia  minimalnych  wymagań,  co  do  wyposażenia  dla 
obiektów świadczących usługi hotelarskie) zostały wpisane prawidłowo i zgodnie ze 
stanem faktycznym na dzień złożenia wniosku. Jednocześnie zobowiązuję się przesłać 
pisemne  informacje  o  każdej  zmianie  na  adres:  Urząd  Miasta  Boguszów-Gorce 
Pl.Odrodzenia 1

...................................................................................
(pieczątka imienna, czytelny podpis:
zarządzającego lub dzierżawcy obiektu*)



Do wniosku należy dołączyć:
-  Dokumenty  potwierdzające  spełnienie  wymogów budowlanych (do  wglądu),  sanitarnych
   i  przeciwpożarowych,
- deklarację dotyczącą spełniania minimalnych wymagań co do wyposażenia dla obiektów 
   świadczących usługi hotelarskie, niebędących obiektami hotelarskimi - załącznik nr 1,
- opis obiektu - załącznik nr 2,
-  kserokopię  zaświadczenia  o  numerze  identyfikacyjnym  REGON,  wydane  przez  właściwy 

Urząd Statystyczny,
-  w  przypadku  gospodarstw  agroturystycznych;  numer  REGON  bądź  zaświadczenie
    o posiadaniu gospodarstwa rolnego 

Uwagi:
* - niepotrzebne skreślić



Załącznik nr 1

Deklaracja  dotycząca  spełniania  minimalnych  wymagań,  co  do  wyposażenia  dla 
obiektów  świadczących  usługi  hotelarskie,  niebędących  obiektem  hotelarskimi  na 
terenie MiastaBoguszowa-Gorc 

…………………………………………………………….............................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................

(nazwa obiektu, adres)

L.p
.

Wymagania tak n i e

1. Dla wynajmowania miejsc i świadczenia usług w budynkach stałych:

1 Ogrzewanie w całym obiekcie w miesiącach X-IV, temperatura minimalna 180 C
2 Instalacja sanitarna: zimna woda przez całą dobę i dostęp do ciepłej wody2)

3 Maksymalna liczba miejsc noclegowych na jeden węzeł higieniczno-sanitarny – 15
4 Wyposażenie podstawowe węzłów higieniczno-sanitarnych:

1) natrysk lub wanna
2) umywalka z blatem lub półką i wieszakiem na ręcznik
3) WC
4) lustro z górnym lub bocznym oświetleniem
5) uniwersalne gniazdko elektryczne z osłoną
6) pojemnik na śmieci (niepalny lub trudnopalny)
7) dozownik do płynnego mydła i ręczniki papierowe

2. Dla wynajmowania miejsc noclegowych w pomieszczeniach wspólnych (salach):
1 Powierzchnia sal nie mniejsza niż 2.5 m2  – na jedną osobę (przy łożkach piętrowych 

1,5 m2)
2 Wyposażenia sal sypialnych:

1) łożka jednoosobowe o wymiarach minimum 80x190m.
2) oddzielnie 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

3 Dostęp do węzła higieniczno-sanitarnego jak pkt. 1
3. Dla wynajmowania samodzielnych pokoi:

1 Powierzchnia mieszkalna w m2
1) Pokój 1 i 2 – osobowy min. 6 m2

2) Pokój większy niż 2 – osobowy – dodatkowo 2m2 na każdą następną osobę
2 Zestaw wyposażenia meblowego:

1) łóżka jednoosobowe o wymiarach min. 80 x 190 cm lub łóżka dwuosobowe  
o wymiarach minimum 120 x 190 cm

2)  nocny stolik lub połka przy każdym łóżku
3)  stół lub stolik
4)  krzesła lub taboret: 1 na osobę (lecz min. 2 na pokój) lub ława
5) wieszak na odzież oraz połka lub stelaż na rzeczy osobiste

3 Pościel dla 1 osoby:
1)  kołdra lub dwa koce
2)  poduszka
3)  poszwa



Załącznik nr 2
OPIS OBIEKTU

1.
........................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................
(nazwa własna obiektu)

........................................................................................................................................................................................
(adres)

.......................................................................................................................................................................................
(telefon, faks) (e-mail)

2. Okres świadczenia usług (+ tak/- nie)

     Całoroczny   .....................            ,Sezonowy   ............... w okresie od ............. do .................

2. Liczba miejsc noclegowych.

wyszczególnienie pokoje Miejsca noclegowe
ogółem Z łazienką i WC

Ogółem
Apartamenty
1-osobowe
2-osobowe
3-osobowe
4-osobowe
Ponad 4 -osobowe
Domki turystyczna

4. Usługi i wyposażenie w obiekcie 

.   Recepcja całodobowa

.   Dostępne informatory turystyczne

.   Akceptacja kart płatniczych

.   Internet

.   Telefon

.   Sala konferencyjna

.   Parking na terenie obiektu

.   Dostępna kuchnia

.   Lodówka

.   Pralka

.   Dostęp do TV

.   Pokój zabaw dla dzieci

.   Akceptacja zwierząt domowych

.   Możliwość wynajęcia garażu

+ tak/- nie



    Obsługa w językach obcych – jakich?...............................................................................................................

     Możliwość płatności w walutach obcych – jakich?.......................................................................................

5. Udogodnienia w obiekcie dla osób niepełnosprawnych (+ tak/- nie).
         podjazd   winda   w łazience       w WC

6. Odległość obiektu od dworca, przystanku.
Przystanek autobusowy ............................................ ......................................
                                                        Nazwa                       odległość w m

7. Najbliższe atrakcje turystyczne, odległość:
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................

8. Urządzenia sportowo – rekreacyjne
Rodzaj Na terenie obiektu

 (+ tak/- nie)
W pobliżu obiektu,
odległość

Boisko ..................... m od obiektu
Kort tenisowy ..................... m od obiektu
Solarium, gabinet odnowy
biologicznej

..................... m od obiektu

Wypożyczalnia rowerów ..................... m od obiektu
Sauna ..................... m od obiektu
Siłownia ..................... m od obiektu
Basen ..................... m od obiektu

8. Gastronomia
Rodzaj Na terenie obiektu (+ 

tak/ - nie)
W pobliżu obiektu,
odległość

Pub ..................... m od obiektu
Restauracja ..................... m od obiektu
Kawiarnia ..................... m od obiektu
Bar ..................... m od obiektu
Stołowka ..................... m od obiektu
Organizacja
dyskotek/dancingow

..................... m od obiektu

9. Inne punkty usługowe handlowe w pobliżu obiektu
Rodzaj Na terenie obiektu

 (+ tak / - nie)
W pobliżu obiektu,
odległość.

Kiosk ..................... m od obiektu
Sklep spożywczy ..................... m od obiektu
Supermarket ..................... m od obiektu
Bank ..................... m od obiektu
Bankomat ..................... m od obiektu
Kantor wymiany walut ..................... m od obiektu
Poczta ..................... m od obiektu

10. Lokalizacja obiektu /załączyć plan, mapę lub inny materiał - folder, broszurę
       itp. - pozwalający na łatwe zlokalizowanie obiektu/



11. Ogólny widok obiektu /załączyć zdjęcie lub ulotkę reklamową ze zdjęciem
        obiektu/

.......................................................                                                         ...................................................................
(Miejscowość, data) (pieczątka imienna, czytelny podpis 

właściciela, zarządzającego lub 
dzierżawcy obiektu)


