
KEMPING 
(CAMPING) 

 
 

DOM 
WYCIECZKOWY 

 

SCHRONISKO 
MŁODZIEŻOWE SCHRONISKO 

…………………………,…………………… 
/miejscowość, data / 

 
 
----------------------------------------------------------- 

/pieczątka wnioskodawcy/ 

 
WNIOSEK 

DO MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWAWIELKOPOLSKIEGO 
o: zaszeregowanie/zmianę/potwierdzenie zaszeregowania * 

obiektu hotelarskiego do określonego rodzaju i nadanie kategorii 
 
Na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek  
i przewodników turystycznych (Dz.U. z 2020., poz. 2211; ze zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy  
z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi 
hotelarskie (Dz.U. z 2017 r. poz.2166) wnoszę o: zaszeregowanie/zmianę/potwierdzenie zaszeregowania* niżej 
wymienionego obiektu hotelarskiego do poszczególnego rodzaju i nadanie kategorii. 
 
* niewłaściwe skreślić 

 
1. Dane wnioskodawcy 
 

Nazwa i siedziba lub nazwisko i imię oraz adres przedsiębiorcy świadczącego usługi hotelarskie w obiekcie objętym wnioskiem 
 

 

Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP) 
 

 

Numer wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS)/Numer wpisu do ewidencji działalności gospodarczej 

 
2. Dane obiektu 
 

Nazwa obiektu, jeżeli usługi będą świadczone z użyciem nazwy własnej obiektu 
 

 

Adres obiektu, nr telefonu, nr faxu, e-mail, adres str. internetowej 
 
Liczba miejsc noclegowych …………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Liczba jednostek mieszkalnych ………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Struktura jednostek mieszkalnych ………...………………………………………………………………………………………………….. 

 
3. Osoba upoważniona do reprezentowania wnioskodawcy w postępowaniu o ustalenie rodzaju i nadaniu 
kategorii obiektu hotelarskiego 
 

Imię i nazwisko 
 

4. Wskazanie zaszeregowania obiektu do określonego rodzaju i kategorii o które występuje wnioskodawca1
 

 

Rodzaj 
 
 
 
 

 
Kategorie 2 

 
 
 
 
 

……………………………………………….. 
czytelny podpis wnioskodawcy 

                                                           
1 właściwe zakreślić 
2 dla hoteli, moteli i pensjonatów ustala się pięć kategorii oznaczonych gwiazdkami 
dla kempingów (campingów) ustala się cztery kategorie oznaczone gwiazdkami 
dla domów wycieczkowych i schronisk młodzieżowych ustala się trzy kategorie oznaczone cyframi rzymskimi 

HOTEL MOTEL PENSJONAT 

 

III I II 



 

Załączniki: 
1. Dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań: 
a) budowlanych: 

 ostateczna decyzja o pozwoleniu na budowę wraz z zaświadczeniem właściwego organu administracji 
architektoniczno-budowlanej o dokonanym zgłoszeniu zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub 
jego części, w stosunku do którego właściwy organ nie wniósł sprzeciwu lub 

 ostateczna decyzja o pozwoleniu na użytkowanie obiektu budowlanego 

 opinia rzeczoznawcy budowlanego stwierdzająca bezpieczeństwo użytkowania obiektu budowlanego – dotyczy 
obiektów budowlanych wzniesionych przed dniem 1 kwietnia 1995 r., które utraciły wymienione dokumenty lub 

 ostateczna decyzja o pozwoleniu na budowę wraz z zawiadomieniem właściwego organu o przystąpieniu do 
użytkowania, dla obiektów, dla których wydano wymienione dokumenty na podstawie obowiązujących przepisów 
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane 

 książka obiektu budowlanego, o której mowa w art. 64 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane –  
do wglądu organowi dokonującemu kontroli lub oceny obiektu 

b) przeciwpożarowych: 

 opinia właściwego miejscowo komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej 
c) sanitarnych: 

 opinia właściwego miejscowo państwowego powiatowego inspektora sanitarnego 
lub 

 opinia właściwego miejscowo państwowego inspektora sanitarnego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i 
Administracji – dotyczy wyłącznie obiektów hotelarskich, które znajdują się na terenie jednostki organizacyjnej 
podległej ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych lub przez niego nadzorowanej lub na terenie 
administrowanym przez organ podległy ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych lub przez niego 
nadzorowany 

2. Ankieta stwierdzająca ogólnie stopień spełnienia przez obiekt hotelarski wymagań dla rodzaju i kategorii: 
załącznik nr 1 
3. Ankieta stwierdzająca szczegółowo stopień spełnienia przez obiekt hotelarski wymagań określonych dla 
rodzaju i kategorii (wybrać właściwą dla wnioskowanego obiektu) 
załącznik nr 1a – dotyczy hoteli, moteli 

załącznik nr 1b – dotyczy pensjonatów 

załącznik nr 1c – dotyczy kempingów (campingów) 

załącznik nr 1d – dotyczy domów wycieczkowych 

załącznik nr 1e – dotyczy schronisk młodzieżowych 

załącznik nr 1f – dotyczy schronisk 

załącznik nr 1g – dotyczy przystosowania dla osób niepełnosprawnych 

4. Dokumenty dla obiektów zabytkowych (dodatkowe): 

 wpis do rejestru zabytków lub wykazu zabytków architektury i budownictwa oraz obiektów, których charakter 
zabytkowy jest oczywisty 

 opinia wojewódzkiego konserwatora zabytków stwierdzająca, że spełnienie wymagań bez naruszenia 
zabytkowego charakteru obiektu nie jest możliwe 

5. Dowód wniesienia opłaty przez przedsiębiorcę za dokonanie oceny spełniania przez obiekt hotelarski 
wymagań, odpowiedni w wysokości dla: 
 
- hoteli i moteli kategorii oznaczonych czterema i pięcioma gwiazdkami – 1500 zł 
- hoteli i moteli kategorii oznaczonych trzema gwiazdkami – 1000 zł 
- hoteli i moteli kategorii oznaczonych jedną i dwiema gwiazdkami oraz pensjonatów powyżej 20 pokoi – 600 zł 
- domów wycieczkowych – 500 zł 
- pensjonatów do 20 pokoi – 400 zł 
- kempingów (campingów) i schronisk – 300 zł 
- schronisk młodzieżowych i pól biwakowych – 100 zł 

 
Nr konta: 
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego 
PKO BP S.A. 
 
Nr 70 1020 4027 0000 1102 0396 7973 
 
tytuł: opłata za dokonanie oceny obiektu hotelarskiego (nazwa obiektu) 

  
6. Dowód wniesienia opłaty skarbowej za decyzję administracyjną - 10 zł 
 
Urząd Miasta Poznania 
Wydział Finansowy, Oddział Pozostałych Dochodów Podatkowych i Niepodatkowych 
Poznań, ul. Libelta 16/20 
 

Nr 94 1020 4027 0000 1602 1262 0763 


