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WNIOSEK O DOKONANIE WPISU DO EWIDENCJI OBIEKTÓW 

ŚWIADCZĄCYCH USŁUGI HOTELARSKIE NIEBĘDĄCYCH OBIEKTAMI 
HOTELARSKIMI LUB DO EWIDENCJI PÓL BIWAKOWYCH 

POŁOŻONYCH NA TERENIE GMINY MIĘDZYCHÓD 

Urząd Miasta i Gminy w Międzychodzie 

ul. Marszałka Piłsudskiego 2 

64-400 MIĘDZYCHÓD 

I. Forma realizacji usługi: 

 osobiście  przez pełnomocnika  listownie  fax  elektronicznie 

 inny: ……………………………………………………… 

II. Podmioty uprawnione do skorzystania z usługi: 

1) Przedsiębiorca, który zamierza świadczyć usługi hotelarskie w innym obiekcie (niebędącym hotelem, 
motelem, pensjonatem, kempingiem, domem wycieczkowym, schroniskiem i schroniskiem 
młodzieżowym) lub na polu biwakowym 

2) Rolnik, który zamierza świadczyć usługi hotelarskie w gospodarstwie rolnym 

III. Opis usługi: 

Zgłoszenie do ewidencji innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie oraz pól biwakowych jest 
obowiązkowe dla wszystkich, którzy prowadzą działalność polegającą na wynajmowaniu miejsc noclegowych w 
formie: pokoi gościnnych, kwater prywatnych, wynajmu pokoi, gospodarstwa agroturystycznego, pól biwakowych, 
domków letniskowych, ośrodków wczasowych, kolonijnych, rehabilitacyjnych itd., bez względu na ilość 
wynajmowanych miejsc noclegowych. 

IV. Wymagane dokumenty do realizacji usługi: 

1) Wniosek o dokonanie wpisu do ewidencji obiektów świadczących usługi hotelarskie niebędących 
obiektami hotelarskimi lub do ewidencji pól biwakowych, położonych na terenie gminy Międzychód 

2) Zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON wydany przez właściwy urząd (jeżeli dotyczy). 
3) Odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (jeżeli dotyczy). 
4) Zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (jeżeli dotyczy).  

V. Niezbędne opłaty do uiszczenia: 

1) Wpis do ewidencji jest bezpłatny. 
2) Wydanie zaświadczenia o wpisie do ewidencji wydane na wniosek strony wnoszona jest opłata w 

wysokości 17,00 zł. Wysokość opłaty i sposób jej uregulowania normuje ustawa z dnia 16 listopada 2006 
r. o opłacie skarbowej. Zachęcamy do skorzystania z dostępnego na stronie internetowej generatora 
druku przelewu. 
Opłatę można uiścić: 

 w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta i Gminy w Międzychodzie płacąc kartą, 
 na rachunek bankowy Gminy Międzychód Nr 31 1020 4027 0000 1302 1219 1849, 
 lub w każdym innym punkcie przyjmowania opłat. 

VI. Termin i sposób realizacji usługi: 

Bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu 14 dni od złożenia wniosku. 

VII. Stanowisko odpowiedzialne za realizację usługi: 

Stanowisko ds. promocji i turystyki 

Referat/komórka odrębna:  Referat Promocji i Kultury 

pokój:  I piętro, pokój 108 telefon bezpośredni 95 748 81 18 

adres e-mail: turystyka@miedzychod.pl 

VIII. Tryb odwoławczy: 

Nie stosuje się trybu odwoławczego. 

 

IX. Podstawa prawna realizacji usługi: 

1) Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r.o usługach turystycznych. 



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. 

X. Dodatkowe informacje/uwagi: 

1) Prowadzenie ewidencji innych obiektów świadczących usługi hotelarskie oraz pól biwakowych należy do 
obowiązku Burmistrza Międzychodu – art. 38 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach 
turystycznych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 187). 

2) Ewidencja innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie nie obejmuje następujących 
obiektów hotelarskich: hoteli, moteli, pensjonatów, kempingów, domów wycieczkowych, schronisk i 
schronisk młodzieżowych. 

3) Ewidencja innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie, jest jawna. Karty ewidencyjne 
obiektów mogą być udostępniane do wglądu w obecności osoby uprawnionej do prowadzenia ewidencji. 

4) Po dokonaniu wpisu, na żądanie wnioskodawcy wydawane jest potwierdzenie wpisu do ewidencji innych 
obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie. 

5) Podmiot świadczący usługi hotelarskie w obiekcie zgłoszonym do ewidencji ma obowiązek przekazywania 
informacji do Referatu Promocji i Kultury Gminy o następujących zmianach: 

 zaprzestaniu świadczenia usług hotelarskich, 
 uzyskaniu decyzji marszałka województwa o zaszeregowaniu obiektu hotelarskiego do 

odpowiedniego rodzaju i nadaniu mu kategorii, 

 zmianie działalności sezonowej na stałą lub stałej na sezonową, 
 zmianie liczby miejsc noclegowych, liczby jednostek mieszkalnych, zmianie ich struktury, 
 zmianie danych teleadresowych, 
 zmianie zakresu świadczonych usług, w tym gastronomicznych. 

XI. Formularze i wnioski do usługi: 

Wzór wniosku będący załącznikiem do karty. 

 


