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  , dnia  

 (Miejscowość)  (Data) 

 
……………………………………………… 
<imię i nazwisko lub dane przedsiębiorcy WNIOSKODAWCY> 

……………………………………………… 
……………………………………………… 
<dane adresowe wnioskodawcy> 

 
Pan Piotr Osiecki 
Burmistrz Miasta Sochaczew 
ul. 1 Maja 16, 96-500 Sochaczew 

WNIOSEK 

O DOKONANIE WPISU DO EWIDENCJI INNYCH OBIEKTÓW ŚWIADCZĄCYCH 

USŁUGI HOTELARSKIE obiektu nie będącego obiektem hotelarskim1 
 

Na podstawie art. 38 ust. 3 i art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz 
usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2211) 

 

Nazwa własna 
obiektu 

 
 

Rodzaj , kategoria 
obiektu 

hotelarskiego 

wynajem przez rolników pokoi w prowadzonych przez nich 
gospodarstwach rolnych (tzw. agroturystyka) 

wynajem przez rolników miejsc na ustawianie namiotów 
w prowadzonych przez nich gospodarstwach rolnych 
(tzw. agroturystyka) – pole biwakowe 

wynajem samodzielnych pokoi (pokoje gościnne, 
apartamenty) 

wynajem mieszkania, domu lub willi 

wynajem miejsc noclegowych w pomieszczeniach wspólnych 
(salach) 

wynajem miejsc noclegowych w domkach kempingowych / 
przyczepach 

wynajem miejsc noclegowych w ośrodkach lub domach 
wczasowych 

wynajem miejsc noclegowych w ośrodkach szkoleniowo-
wypoczynkowych 

wynajem miejsc noclegowych w domach pracy twórczej 

wynajem miejsc noclegowych w zakładach uzdrowiskowych 
pokoi gościnnych/kwater prywatnych 

inne …………………………………………….. 

Adres obiektu   
 
 

 

 
Okres świadczenia 

usługi 

          całoroczny 
 

          sezonowy od………………..   do…………………….. 

Liczba pokoi / 
domków 

 
pokoje noclegowe ……………….  miejsca noclegowe……………… 
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Przystosowanie 
obiektu do obsługi 

osób 
niepełnosprawnych 

 
                     tak                      nie 

Nazwa własna 
przedsiębiorstwa 

lub imię i nazwisko 
właściciela / rolnika / 

przedsiębiorcy 
prowadzącego obiekt 

 

Adres siedziby 
przedsiębiorcy / 

rolnika, w przypadku 
osoby fizycznej - 

adres zamieszkania 

 

Numer NIP / nr KRS 
 

 
NIP……………………………..  KRS……………………………. 

Adres e-mail 
 

 

Adres www 
 

 

Social Media 
(Facebook, 

Instagram…) 

 

Zgoda na promocję 
w materiałach UM 

 
                          tak                          nie 

Uwagi 
Wnioskodawcy, 

informacje 
dodatkowe… 

 

 

1 tj. obiektem hotelarskim znajdującym się w ewidencji prowadzonej przez marszałka województwa 
właściwego ze względu na miejsce położenia obiektu hotelarskiego, w myśl art. 38 ustawy z dnia 29 
sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usług pilotów wycieczek i przewodników turystycznych  
(t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2211). 
 

1.  Oświadczam, że zgłaszany do ewidencji obiekt spełnia wymogi budowlane, sanitarne              
i przeciwpożarowe, niezbędne do prowadzenia usług hotelarskich. 

2.  Oświadczam, że wszystkie dane we wniosku i załączonych dokumentach zostały wpisane 
prawidłowo zgodnie ze stanem faktycznym na dzień jego sporządzenia. 

3.  Zobowiązuję się przesyłać pisemne informacje o zmianach zgodnie z §17 rozporządzenia 
Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych 
obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie. 

4.  Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, art. 9 ust. 2 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego     
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. Urz. UE L 
119/1, z 4.5.2016, zwanego dalej „RODO”, wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Burmistrza 
Miasta Sochaczew moich danych osobowych, w celu rozpoznania ww. wniosku. 

 
 

 
 

…….................................................................... 
podpis Wnioskodawcy  

 

UWAGA! 
W przypadku stwierdzenia braków formalnych we wniosku, Wnioskodawca zostanie wezwany do ich 
usunięcia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 7 dni od daty otrzymania wezwania. 
Nie wykonanie wezwania w podanym terminie skutkuje pozostawieniem sprawy bez rozpoznania, na 
podstawie art. 64 §2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego. 


