Babiak, ..................................................

Wójt Gminy Babiak

ZGŁOSZENIE
wpisu do „ewidencji innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie”

......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
imię i nazwisko osoby świadczącej usługi hotelarskie w obiekcie objętym wnioskiem, adres, telefon

Zgodnie z art. 38 ust. 3, art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach
turystycznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 223, poz. 2268 ze zm.) zgłaszam do ewidencji „Innych
obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie”, prowadzonej przez Wójta Gminy
Babiak świadczenie usług hotelarskich:
-

stałe od ..............................................................................................................

-

sezonowe od .................................................. do ..............................................

w obiekcie pod nazwą: ..................................................................................................
połoŜonym .....................................................................................................................
adres obiektu
z .....................................miejscami noclegowymi w .................................... pokojach.
1. Oświadczam, Ŝe obiekt zgłaszany do ewidencji spełnia wymagania niezbędne do
prowadzenia usług hotelarskich, o których mowa w art. 35 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy, tj.
minimalne wymagania co do wyposaŜenia oraz wymagania budowlane, sanitarne i
przeciwpoŜarowe.
2. WyraŜam zgodę/nie wyraŜam zgody1 na przetwarzanie , udostępnianie i publikowanie
danych osobowych/danych o obiekcie1 w całości/w części1 informacji objętych kartą
ewidencyjną do celów ewidencyjnych i naukowo-badawczych.
3.

Oświadczam, Ŝe wszystkie dane zawarte we wniosku i załącznikach zostały wpisane
prawidłowo, zgodnie ze stanem faktycznym w dniu sporządzenia wniosku.

4. Zobowiązuję się przesyłać pisemne informacje o kaŜdej zmianie zgodnie z § 17
rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie
obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie
(Dz. U. z 2006 r. Nr 22, poz. 169).
1)

niepotrzebne skreślić
..........................................................
podpis zgłaszającego

Załączniki:
1. Opis obiektu – załącznik nr 1
2. Arkusz deklarujący spełnienie wymogów wnioskowanego rodzaju i kategorii obiektu
hotelarskiego – zał. nr 2
3. ................................................

Informacje o obiekcie – kwaterze agroturystycznej

A. DANE OGÓLNE
1. Imię i nazwisko kwaterodawcy ...........................................................................................
2. Adres:

kod ........................... poczta ............................................................................
miejscowość .......................................... ul. ......................................... nr.. .....
gmina .................................................... województwo ....................................

3. Telefon ................................................................... fax ......................................................

B. REZERWACJA
1. Bezpośrednio:
a) telefonicznie , pod numerem: .........................................................................................
b) listownie, pod adresem: .................................................................................................
2. Za pośrednictwem: .............................................................................................................

C. DOJAZD
1. Odległość w km od:
a) stacji PKP .........................................................................
b) przystanku autobusowego (PKS) .....................................
c) poczty ...............................................................................
d) ośrodka zdrowia ...............................................................
e) stacji benzynowej .............................................................
f) sklepu spoŜywczego ..........................................................
2. Czy na terenie gospodarstwa jest garaŜ/parking strzeŜony – tak/nie

D. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU
1. Obiekt: a) całoroczny,

b) weekendowy,

c) sezonowy (podaj miesiąc)
od ......................... do .......................

2. Kwatera znajduje się w budynku mieszkalnym – tak/nie.
3. Jeśli nie to w:
a) pawilonie

b) domkach

c) miejsce na polu namiotowym d) inne.......................

4. Liczba pokoi ................................../ liczba miejsc noclegowych .........................................
5. Struktura pokoi (podać liczbę):
a) 1-osobowe ..........................
b) 2-osobowe ..........................
c) 3-osobowe ..........................
d) 4-osobowe ..........................
e) inne .....................................

6. Urządzenia sanitarne:
a) łazienka oddzielna,
b) łazienka wspólna z gospodarzami,
c) prysznic,
d) ciepła woda.
7. Czy w pokojach jest: a) radio – tak/nie, b) telewizor – tak/nie, c) telefon – tak/nie.
8. Czy na kwaterze jest pokój dzienny – tak/nie.
9. Czy na kwaterze jest telewizja satelitarna – tak/nie.
10. Czy na kwaterze jest video – tak/nie.
11. Czy przyjmuje się dzieci poniŜej 3 lat – tak/nie.
12. Czy przyjmuje się osoby niepełnosprawne – tak/nie.
13. Czy moŜna zabrać ze sobą zwierzęta domowe – tak/nie.

E. WYśYWIENIE
1. czy istnieje moŜliwość korzystania z kuchni –tak/nie.
2. Czy kuchnia jest wspólna z gospodarzami – tak/nie.
3. Liczba posiłków dziennie: a) raz, b) dwa, c) trzy, d) wyŜywienie na własną rękę.
4. WyŜywienie specjalne: a) dietetyczne, b) potrawy regionalne, c) dania wegetariańskie,
d) obiady domowe z produktów z własnego gospodarstwa.
5. Lokalizacja innych punktów gastronomicznych (podać odległość w km):
a) restauracja ................., b) bar ................., c) inne ..............................

F. DANE O GOSPODARSTWIE
1. Czy gospodarstwo prowadzi: a) produkcję ogrodnicza, b) hodowlę zwierząt,
c) inne .......................
2. Czy prowadzona jest nauka rękodzieła – tak/nie.
3. Czy istnieje moŜliwość pracy w gospodarstwie – tak/nie.
a) rekreacyjnej – tak/nie,
b) zarobkowej – tak/nie.
4. Czy prowadzona jest sprzedaŜ wyrobów ludowych – tak/nie.

G. MOśLIWOŚĆ SPĘDZANIA WOLNEGO CZASU
1. Odległość w km od: a) rzeki ......................, b) jeziora ....................., c) lasu ......................
2. Czy na kwaterze/w miejscowości jest wypoŜyczalnia sprzętu pływającego – tak/nie.
3. Czy na kwaterze/w miejscowości jest wypoŜyczalnia rowerów – tak/nie.
4. Czy na terenie gospodarstwa jest plac zabaw dla dzieci – tak/nie.
5. Czy na kwaterze jest bilard – tak/nie.
6. Czy istnieje moŜliwość:
a) wędkowania – tak/nie,

e) grzybobrania – tak/nie,

b) łowiectwa – tak/nie,

f) kajakarstwa – tak/nie,

c) jazdy konnej – tak/nie,

g) Ŝeglarstwa – tak/nie.

d) przejaŜdŜki bryczką – tak/nie.
7. Dodatkowe atrakcje;
a) ognisko – tak/nie,
b) wypiek chleba – tak/nie,
c) wyrób artykułów mleczarskich – tak/nie,
d) domowe przetwórstwo mięsne – tak/nie.
8. Atrakcje przyrodnicze (np. rezerwaty przyrody)
............................................................................................................................................

PROSIMY O CZYTELNE WYPEŁNIENIE DRUKOWANYMI LITERAMI

Wykropkowane miejsca prosimy wypełnić, a właściwą odpowiedź zakreślić kółkiem (moŜe
być kilka odpowiedzi w jednym punkcie).

.....................................................................................
podpis właściciela gospodarstwa/
kwatery agroturystycznej

Załącznik nr 2
MINIMALNE WYMAGANIA CO DO WYPOSAśENIA DLA INNYCH OBIEKTÓW,
W KTÓRYCH SĄ ŚWIADCZONE USŁUGI HOTELARSKIE
Lp. I. Wymagania
TAK/NIE
1
2
3*
Dla wynajmowania miejsc i świadczenia usług w budynkach stałych
1. Ogrzewanie – w całym obiekcie w miesiącach X-IV, temperatura minimum 18
o
C
2. Instalacja sanitarna: zimna woda przez całą dobę i dostęp do ciepłej wody
3. Maksymalna liczba osób przypadających na jeden w.h.s. – 15
4. WyposaŜenie podstawowe w.h.s.: (węzeł higieniczno-sanitarny)
1) natrysk lub wanna
2) umywalka z blatem lub półką i wieszakiem na ręcznik
3) WC
4) lustro z górnym lub bocznym oświetleniem
5) uniwersalne gniazdko elektryczne z osłoną
6) pojemnik na śmieci (niepalny lub trudno palny)
7) dozownik do płynnego mydła i ręczniki papierowe
II. Dla wynajmowania miejsc noclegowych w pomieszczeniach
wspólnych (salach)
5. Powierzchnia sal nie mniejsza niŜ 2,5 m2 – na jedną osobę (przy łóŜkach
piętrowych 1,5 m2)
6. WyposaŜenie sal sypialnych:
1) łóŜka jednoosobowe o wymiarach minimum 80 x 190 cm
2) oddzielne zamykane szafki dla kaŜdej osoby
3) stół
4) krzesła lub taborety (1 na osobę) lub ławy
5) wieszaki na odzieŜ wierzchnią
6) lustro
7) oświetlenie ogólne
III. Dla wynajmowania samodzielnych pokoi
7. Powierzchnia mieszkalna w m2:
1) pokój 1- i 2-osobowy – 6 m2
2) pokój większy niŜ 2-osobowy – dodatkowo 2 m2 na kaŜdą następną osobę
8. Zestaw wyposaŜenia meblowego:
1) łóŜka jednoosobowe o wymiarach minimum 80 x 190 cm lub łóŜka
dwuosobowe o wymiarach minimum 120 x 190 cm
2) nocny stolik lub półka przy kaŜdym łóŜku
3) stół lub stolik
4) krzesło lub taboret (1 na osobę, lecz nie mniej niŜ 2 pokój) lub ława
5) wieszak na odzieŜ oraz półka lub stelaŜ na rzeczy osobiste
9. Pościel dla jednej osoby:
1) kołdra lub dwa koce
2) poduszka
3) poszwa
4) poszewka na poduszkę
5) prześcieradło
10. Oświetlenie – minimum jeden punkt świetlny o mocy 60 W
11. Zasłony okienne zaciemniające
12. Kosz na śmieci niepalny lub trudno zapalny
*

Wnioskodawca określa wyposaŜenie zgłaszanego obiektu poprzez wpisanie TAK lub NIE

