
Za^cznik do: ,,Zgtoszenia do ewidencji innych
obiektow swiadczajcych uslugi hotelarskie"

z dnia

MINIMALNE WYMAGANIA CO DO WYPOSAZENIA DLA INNYCH OBIEKTOW, W KTORYCH
SWIADCZONE USLUGI HOTELARSKIE

(zat. nr 7 rozporzqdzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004r.
jt.Dz. U.z 2006r. Nr 22, poz.169 )
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WYMAGANIA
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I. DIa wynajmowania miejsc na ustawianie namiotow i przyczep
samochodowych
Teren obozowiska wyrownany, suchy, uksztattowany w sposob zapewniaja^cy
odprowadzenie wod opadowych i uprzajni^ty z przedmiotow mog^cych zagrazac
bezpieczeiistwu
Punkt poboru wody do picia n) i potrzeb cjospodarczych
Miejsce wylewania nieczystosci pfynnych odpowiednio zabezpieczone i
oznakowane
Pojemnik na smieci i odpady state, regularnie oprozniany
Ust§p utrzymywany w czystosci

II. DIa wynajmowania miejsc w namiotach, przyczepach mieszkalnych,
domkach turystycznych i obiektach prowizorycznych

Stanowiska dla namiotow i przyczep mieszkalnych oraz dojscia do stanowisk
utwardzone
Oswietlenie dojsc do stanowisk i obiektow higieniczno-sanitarnych
Potka lub stelaz na rzeczy osobiste
Oddzielne Jozka polowe dla kazdego korzystaja^cego z namiotu, w odlegtosci nie
mniejszejjiiz 30 cm pomi^dzy tozkami

III. Dla wynajmowania miejsc i swiadczenia ustug w budynkach stalych
Ogrzewanie - w calym obiekcie w miesia^cach X - IV, temperatura minimum 18° C
Instalacja sanitarna: zimna woda przez ca^dob? i dost?p do ciepiej wody i}

Maksymalna liczba os6b przypadaja^cych na jeden w. h. s. - 15
Wyposazenie podstawowe w. h . s :
1) natrysk lub wanna
2) umywalka z blatem lub potka^ i wieszakiem na r^cznik
3) WC
4) lustra z gornym lub bocznym oswietleniem
5) uniwersalne gniazdko elektryczne z ostona^
6) pojemnik na smieci (niepalny lub trudno zapalny)
7) dozownik do plynnego mydla i r§czniki papierowe
IV. Dla wynajmowania miejsc noclegowych w pomieszczeniach wspolnych
(salach)
Powierzchnia sal nie mniejsza niz 2,5 m^- na jedna^ osob? (przy tozkach
pj§trowych 1,5m2)
Wyposazenie sal sypialnych:
1 ) tozka jednoosobowe w wymiarach minimum 80 x 1 90 cm
2) oddzielne zamykane szafki dla kazdej osoby
3) stot
4) krzesla lub taborety (1 na osobej lub tawy
5) wieszaki na odziez wierzchnia^
6) lustro
7) oswietlenie ogolne

TAK /NIE
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Dost^p do w.h.s. jak w Ip. 12 i 13
V. Dla wynajmowania samodzielnych pokoi

Powierzchnia mieszkalna w mA

1) pokoj 1- i 2-osobowy -6m2

2> pokoj wi^kszy niz 2 - osobowy - dodatkowo 2 m2 na kazda_ nast§pna_ osob? 3)

Zestaw wyposazenia meblowego:
1 ) lozka jednoosobowe w wymiarach minimum 80 x 1 90 cm lub lozka

dwuosobowe o wymiarach 120 x 190 cm
2) nocny stolik lub polka przy kazdym lozku
3) stot lub stolik
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5) wieszak na odziez oraz potka lub stelaz na rzeczy osobiste
Posciel dla jednej osoby:
1) kokJra lub dwa koce
2) poduszka
3) poszwa
4) poszewka na poduszk?
j>) przescieradto

Zastony okienne zaciemniajape
Dost^p do w.h.s. jak w Ip. 12 i 13

unkt swietlny o mocy 60W

3
Jno zapalny

Objasnienia odnosnikow i skrotow:
1) Dopuszcza si§ miejsca biwakowania przy szlakach wodnych bez punktu poboru wody do picia.
2) Minimum dwie godziny rano i dwie godziny wieczorem o ustalonych porach.
3) W pomieszczeniach o wysokosci co najmniej 2,5 m dopuszcza si? Jozka pi^trowe - powierzchnia

pokoju moze zostac zmniejszona o 20%,
w. h. s. - w?zet higieniczno-sanitarny,

' Wnioskodawca okresla wyposazenie zqteszaneqo obiektu poprzez wpisanie TAK lub NIE


