
` 
        ____________________________________ 
         (miejscowość, data) 
/pieczątka wnioskodawcy/ 
 
 

 
NIP: …………………     Wójt Gminy  
Nr KRS :…………………..                    ul. Mickiewicza 19 
        72 – 344 Rewal 
 
 

W n i o s e  k  
Zgodnie z art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o usługach turystycznych ( Dz. U. z 2016 r., 

poz. 187 j.t. ) wnoszę o dokonanie wpisu/zmiany - do ewidencji obiektów, w których są świadczone usługi 
hotelarskie - obiektu nie będącego obiektem hotelarskim (nie będącego: hotelem, motelem, pensjonatem, 
kempingiem, domem wycieczkowym, schroniskiem młodzieżowym, schroniskiem, polem biwakowym):  
1. ___________________________________________________________________________ 

(nazwa własna obiektu, adres, telefon, fax, adres poczty elektronicznej, adres strony internetowej) 
  

2. __________________________________________________________________________________________ 
(nazwa przedsiębiorcy świadczącego usługi hotelarskie w obiekcie objętym wnioskiem, adres miejsca zamieszkania 

telefon, fax) 
 

3.   __________________________________________________________________________________________        
 (typ obiektu, liczba miejsc noclegowych w obiekcie, charakter obiektu: stały/sezonowy- czas trwania 

sezonu od - do,) 
 
Wyszczególnienie 
 

       Pokoje Miejsca noclegowe Pola biwakowe i miejsca  
na ustawienie namiotów,  
przyczep 
samochodowych 
i mieszkalnych  

 

 ogółem z łaz. i 
WC 

ogółem całoroczne sezonowe  

ogółem      
w tym w pokojach 1-
os. 

     

w tym w pokojach 2-
os. 

     

w tym w pokojach 3-
os. 

     Liczba stanowisk  
dla namiotów .............. 
 
Liczba stanowisk dla  
przyczep 
samochodowych,  
mieszkalnych..............  
……………………….. 

w tym w pokojach 4-
os. 

     

w tym w pokojach 
ponad 4-os. 

     

 domki turystyczne      
apartamenty      
studio (2+2)      

 
4. Oświadczam, że obiekt zgłaszany do ewidencji spełnia wymogi budowlane, sanitarne,      i przeciwpożarowe oraz 

minimalne wymagania co do wyposażenia dla innych obiektów,    w których są świadczone usługi hotelarskie, 
określone w zał. Nr 7 do  rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 roku w sprawie 
obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie  (j.t.Dz.U. Nr z 2006 r. Nr 
22, poz. 169 ze zm.). 

5. Oświadczam, że wszystkie dane zawarte we wniosku i załącznikach zostały wpisane prawidłowo i są zgodne ze 
stanem faktycznym w dniu sporządzenia wniosku. 

 Jednocześnie zobowiązuję się pisemnie informować o każdej zmianie, w terminie natychmiastowym od jej 
zaistnienia. 

 

        ____________________________________ 
        (pieczątka imienna i  podpis wnioskodawcy) 
Uwagi: 
Opłata skarbowa: za wydanie zaświadczenia o wpisie do ewidencji obiektów nie będących hotelami, w których 
świadczone są usługi hotelarskie – 17,00 zł. 
Opłatę wnosi się  na konto Urzędu Gminy  Rewal do godz. 1430 w Banku  Spółdzielczym Gryfice o/Rewal nr konta 
36937600010010524220020001.  



 
 

Opis obiektu (pola biwakowego) 
 

 
1. Wyposażenie w urządzenia sportowo- rekreacyjne: 

Rodzaje urządzeń 
x-tak       

   x-nie 
Rodzaje urządzeń 

x-tak     
 x-nie 

0 1 0 1 

Siłownia 
01 

  Bilard 
08 

  

Basen  02   Tenis stołowy 09   

Kort tenisowy 03   Wypożyczalnia rowerów 10   

Boisko do siatkówki 
lub koszykówki 

04 
  

Wypożyczalnia sprzętu 
pływającego 

11 
  

Mini golf 05   Ścieżka zdrowia 12   

Sauna 06   Pokój zabaw dla dzieci 13   

Solarium 07   Możliwość jazdy konnej 14   

 
2. Placówki gastronomiczne : 

Rodzaje placówek 
gastronomicznych 

Własne/* Obce/* 

0 1 2 

Restauracje 01     

Bary i kawiarnie 02     

Stołówki 03     

Punkty 
gastronomiczne 

04 
    

Organizacja 
dyskotek 

dansingów/** 
05 

tak              nie/** tak              nie/** 

/* - wpisać liczbę ** - niepotrzebne skreślić 

 
3. Obsługa w językach obcych - jakich ? : ……………………………………………………………… 

 
4. Usługi i inne wyposażenie w  

obiekcie 

  
x-tak         x-nie 

0 1                 0        1 

Sale konferencyjne 01   Internet 

Parking 02   Dostępna kuchnia 

Parking strzeżony 
03 

  
Akceptacja zwierząt 
domowych 

Plaża i kąpielisko 04   Pralka 


