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Urząd Miejski w Słubicach 

 
KARTA USŁUG  KU/WA/10, w. 8 

  

Nazwa usługi / 
sprawy: 

Wpis do ewidencji innych obiektów, w których są świadczone 
usługi hotelarskie. 

Komórka 
organizacyjna: 

Wydział Administracyjny 

Osoby 
prowadzące 
sprawę:  

Joanna Pająk 
Pomoc administracyjna 

Nr pokoju: 
Nr telefonu: 
e-mail: 

223 
95 737 2023 
joanna.pajak@slubice.pl 

Wymagane 
dokumenty: 

1. 1) zgłoszenie  do  ewidencji  innych  obiektów,   w których są  
świadczone usługi hotelarskie złożone w formie pisemnej, w 
postaci papierowej lub w postaci elektronicznej za pomocą 
środków komunikacji elektronicznej; 

2. 2) opis obiektu wg wzoru nr 1; 
3. 3) deklaracja   spełnienia   minimalnych   wymagań    co     do  

1)     wyposażenia dla innych obiektów, w których są świadczone  
2)     usługi hotelarskie wg wzoru nr 2. 

 

Załączniki: 

- kopia opinii właściwego miejscowo Komendanta (powiatowego, 
miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej lub osoby 
wykonującej czynności z zakresu ochrony przeciwpożarowej 
(potwierdzającej spełnienie wymagań przeciwpożarowych), 

- kopia       opinii       Powiatowego       Inspektora     Sanitarnego 

  (potwierdzającej spełnienie wymagań sanitarnych), 

- książka    obiektu   budowlanego   do   wglądu   (o   ile   istnieje  

  obowiązek    jej    posiadania)    lub   protokół   kontroli   obiektu 

  budowlanego. 

 

W przypadku gdy wniosek składa się w postaci elektronicznej, 
załączniki składa się również w postaci elektronicznej. 

                                                          

Opłaty: Nie podlega opłacie. 
 
Za ustanowienie pełnomocnika – 17 zł. 
 
Opłatę należy wnieść na rachunek gminy Słubice. 
Aktualny numer rachunku dostępny na stronie www.slubice.pl  

Termin realizacji: Niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu miesiąca.  
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Urząd Miejski w Słubicach 

Tryb 
odwoławczy: 

Odwołanie od decyzji o odmowie wpisu do ewidencji wnosi się 
do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gorzowie Wlkp. 
za pośrednictwem Burmistrza Słubic , w terminie 14 dni do dnia 
jej otrzymania. 

Odbiór 
dokumentu: 

Osobiście lub przez pełnomocnika.  

Informacje 
dodatkowe: 

Za obiekty hotelarskie uznaje się: 
hotele, motele, pensjonaty, kempingi, domy wycieczkowe, 
schroniska  i schroniska młodzieżowe, a także pola biwakowe. 
 
Usługi hotelarskie mogą być świadczone również w innych 
obiektach, niż obiekty hotelarskie (w tym także w pokojach  
i miejscach  na ustawianie namiotów wynajmowanych przez 
rolników),  jeśli spełniają wymagania określone ustawą.   

Podstawa 
prawna: 

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

3.  Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 
administracyjnego. 

4. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej. 

5. Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą 
elektroniczną. 

6. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie 
przeciwpożarowej. 

Pliki do pobrania: 1. Zgłoszenie  do  ewidencji  innych  obiektów,  w  których są  
      świadczone usługi hotelarskie 

           http://slubice.pl/wnioski/wa/10_1.pdf 

 
2.  Opis obiektu wg wzoru nr 1 

          http://slubice.pl/wnioski/wa/10_2.pdf 
 
3.  Deklaracja   spełnienia   minimalnych   wymagań    co    do    
     wyposażenia    dla    innych    obiektów,    w    których    są 
     świadczone usługi hotelarskie wg wzoru nr 2 
     http://slubice.pl/wnioski/wa/10_3.pdf 
  

Opracował (a): 
 
Data: 1 marca 2012 r. 
 

Zaktualizował (a): 
Joanna Pająk 
Data: 25 września 2019 r.  
Podpis: 

Zatwierdził (a): 
Barbara Banaśkiewicz 
Data: 17 grudnia 2019 r.  
Podpis: 
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