
URZĄD    GMINY   POLSKA   CEREKIEW 
        47– 260  Polska Cerekiew ul. Raciborska 4 

               tel. 77/ 4801460  fax. 77/ 4801489 

 

e-mail ug@polskacerekiew.pl              www.polskacerekiew.pl 
 
ZGŁOSZENIE WPISU DO EWIDENCJI INNYCH OBIEKTÓW, W KTÓRYCH SĄ 

ŚWIADCZONE USŁUGI HOTELARSKIE                                                 

                                                     Obowiązek zgłoszenia 

1. Przedsiębiorca,  który  zamierza  świadczyć  usługi  hotelarskie  w  innym  obiekcie  nie  

    będącym   obiektem   hotelarskim  ( hotelem,   motelem,   pensjonatem,   kempingiem  

   (campingiem), domem  wycieczkowym, schroniskiem młodzieżowym, polem biwakowym,  

2. Rolnik, który zamierza świadczyć usługi hotelarskie w gospodarstwie rolnym jest  

    zobowiązany zgłosić ten fakt do ewidencji innych obiektów świadczących usługi  

    hotelarskie przed rozpoczęciem świadczenia usług.                                                                                   
MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY: 

1. Urząd Gminy w Polskiej  Cerekwi– samodzielne stanowisko  ds. działalności    

gospodarczej 

2. I piętro 

3. Pokój nr 13 

4. Telefon 77/ 4801473 
WYMAGANE DOKUMENTY: 

 1. Zgłoszenie o dokonanie wpisu do ewidencji innych obiektów, w których są świadczone 

     usługi hotelarskie na terenie Gminy Polska Cerekiew       

 2. Załączniki do zgłoszenia: 

  -  karta  informacyjna o obiekcie (wzór karty) 

  -  w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą odpis KRS lub  zaświadczenie  

     o wpisie do CEIDG        

Pobierz w pokoju  nr 13, w  punkcie  informacji dla  klienta -  pokój  nr 17 oraz  na stronie 

internetowej  Urzędu  Gminy  w   Polskiej  Cerekwi  ug@polskacerekiew.pl  

 Podmiot świadczący usługi hotelarskie w obiekcie zgłoszonym ma obowiązek przekazywania 

 informacji o następujących  zmianach : 

• zaprzestaniu świadczenia usług hotelarskich, 

• zmianie działalności sezonowej na stałą lub odwrotnie, 

• zmianie liczby pokoi lub miejsc noclegowych, 
OPŁATY: 

 Nieodpłatnie 
TERMIN  ZAŁATWIENIA  SPRAWY:  

 14 dni 
 TRYB  ODWOŁAWCZY: 

 Brak 
 PODSTAWA PRAWNA: 

1. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek  

    i przewodników turystycznych  (Dz. U. Nr 133,poz.884) tekst jednolity  z dnia 18 listopada 

    2020 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 2211)   

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. Nr 188,  

    poz. 1945) tekst jednolity ( Dz. U. z 2017 r. poz.2166).   
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