
 
Urząd Miasta i Gminy Bystrzycy Kłodzkiej 

Plac Wolności 1 
57 – 500 Bystrzyca Kłodzka 

tel. 74 8 117  605 
fax. 74 8 111 588 

                e-mail umig@bystrzycaklodzka.pl 

                                  https://bip.bystrzycaklodzka.pl/ 
 

 
NAZWA PROCEDURY 

 
DOKONANIE WPISU/ZMIANY WPISU DO EWIDENCJI INNYCH OBIEKTÓW 

ŚWIADCZĄCYCH USŁUGI HOTELARSKIE OBIEKTU NIEBĘDĄCEGO OBIEKTEM 

HOTELARSKIM 

Miejsce złożenia dokumentów 
Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w Biurze Obsługi Klienta Urzędu  Miasta  i Gminy 

Bystrzycy  Kłodzkiej , Plac Wolności 1, pok.nr 11  w  godzinach od  7.30  do 15.30. 

 
Komórka odpowiedzialna 

Wydział Inwestycji, Rozwoju i Przedsiębiorczości, Plac Wolności 1, pok. nr 211, 
tel. 74 8 117 644 

 
Wymagane dokumenty i dane objęte wnioskiem 

− Wniosek o dokonanie wpisu do ewidencji  innych obiektów świadczących usługi 

hotelarskie nie będących obiektami hotelarskimi  na terenie Gminy Bystrzyca Kłodzka 

(nie będących: hotelem, motelem, pensjonatem, kempingiem, domem wycieczkowym, 

schroniskiem młodzieżowym, schroniskiem, polem biwakowym) 

−  Wniosek o zgłoszenie zmiany we wpisie do ewidencji innych obiektów świadczących 

usługi hotelarskie (nie będącym: hotelem, motelem. pensjonatem, kempingiem, 

domem wycieczkowym, schroniskiem młodzieżowym, schroniskiem, polem 

biwakowym). 

− Wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzającego dokonanie wpisu do ewidencji 

innych obiektów świadczących usługi hotelarskie (nie będącym: hotelem, motelem. 

pensjonatem, kempingiem, domem wycieczkowym, schroniskiem młodzieżowym, 

schroniskiem, polem biwakowym). 

 

    Załączniki: 

− Opis obiektu wraz z deklaracją spełniania minimalnych wymagań co do wyposażenia 

dla obiektów świadczących usługi hotelarskie, niebędących obiektami hotelarskimi na 

terenie  Gminy Bystrzyca Kłodzka. 

− Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej – w przypadku żądania wydania 

zaświadczenia o wpisie do ewidencji innych obiektów, w których świadczone są usługi 

hotelarskie na terenie gminy Bystrzyca Kłodzka. 

 
Wniosek o dokonanie wpisu do ewidencji innych obiektów świadczących usługi hotelarskie nie 
będących obiektami hotelarskimi  na terenie Gminy Bystrzyca Kłodzka (nie będących: hotelem, 
motelem, pensjonatem, kempingiem, domem wycieczkowym, schroniskiem młodzieżowym, 
schroniskiem, polem biwakowym) należy składać z kompletem załączników.  



Wniosek bez wymaganych dokumentów /załączników/ i nie uzupełniony w  terminie 7 dni 
od wezwania zgodnie z art. 64 ust. 2 ustawy Kodeks Postępowania Administracyjnego 
zostanie pozostawiony bez rozpoznania. 
 

Opłaty 

− Wpis do ewidencji jest bezpłatny. 

− 17 zł - opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia o wpisie do ewidencji innych 
obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie - na żądanie wnioskodawcy. 

 
Opłaty można dokonać w Kasie  Urzędu,  w  godzinach  od 7.45 do 14.00.  

 lub  bezpośrednio  na  rachunek gminy: 
Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Strzelinie oddział w Bystrzycy Kłodzkiej, 

Osiedle Szkolne 10B/17, 57 – 500 Bystrzyca Kłodzka. 

Numer konta:  62 9588 0004 9700 0299 2000 0070. 

 
Termin realizacji 

 
Do  14 dni  od dnia  złożenia  prawidłowego  wniosku  wraz  z  wymaganymi  załącznikami. 
 

Tryb odwoławczy 
 
Na czynność Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej o pozostawieniu wniosku o dokonanie wpisu 
obiektu do ewidencji innych obiektów świadczących usługi hotelarskie (niebędącym: hotelem, 
motelem. pensjonatem, kempingiem, domem wycieczkowym, schroniskiem młodzieżowym, 
schroniskiem, polem biwakowym) bez rozpoznania, przysługuje stronie prawo wniesienia 
skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, w terminie 30 dni od 
otrzymania informacji o pozostawieniu wniosku bez rozpoznania. 
 
Pozostawienie wniosku bez rozpoznania w zakresie wpisu do ewidencji innych obiektów 
świadczących usługi hotelarskie nie będących obiektami hotelarskimi są braki formalne 
wniosku, nieuzupełnione w terminie 7 dni od wezwania do ich usunięcia.  
W tym przypadku wydawana jest informacja o pozostawieniu wniosku bez rozpoznania. 

Inne informacje/uwagi 
 

Na terenie gminy Bystrzyca Kłodzka ewidencję innych obiektów świadczących usługi 

hotelarskie, niebędących obiektami hotelarskimi prowadzi Burmistrz Bystrzycy Kłodzkiej. 

Ewidencja ta nie obejmuje następujących obiektów hotelarskich: hoteli, moteli, pensjonatów, 

kempingów, pól biwakowych, domów wycieczkowych, schronisk i schronisk młodzieżowych. 

Podmiot świadczący usługi hotelarskie w obiekcie zgłoszonym do ewidencji ma obowiązek 

przekazywania informacji do Wydziału Inwestycji, Rozwoju i Przedsiębiorczości 

o następujących zmianach: 

− zaprzestaniu świadczenia usług hotelarskich 

− uzyskaniu decyzji marszałka województwa o zaszeregowaniu obiektu do rodzaju 

i nadaniu kategorii, 

− zmianie działalności sezonowej na stałą lub stałej na sezonową, 

− zmianie liczby miejsc noclegowych, 

− zmianie zakresu świadczonych usług, w tym gastronomicznych, 

−  innych zmianach. 

Podstawa prawna 
 

− Ustawa 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). 



− Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie 
obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie  
(t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2166). 

− Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t. j. Dz.U. 
z 2021 poz.735) 

− Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłatach skarbowych ( t.j. Dz.U z 2021 r.poz.1923) 

− Ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (t.j. Dz.U. z 2021poz.162) 

−  Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami 
administracyjnymi (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 329) 

 
 

 

 

 

 

 

  


