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Prowadzenie ewidencji innych obiektów 
świadczących usługi hotelarskie
jako zadanie własne 
wójta/burmistrza/prezydenta
- dotychczasowy stan prawny oczami
samorządu terytorialnego

Bożena Zaremba-Marcych
Urząd Miasta Krakowa



Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o usługach hotelarskich oraz
usługach pilotów wycieczek 
i przewodników turystycznych

Usługi hotelarskie reguluje m.in. : 



Najem krótkoterminowy

cele mieszkaniowe

dla pracowników korporacji

studentów

dla pracowników firm 
budowlanych itp.

usługi 
hotelarskie

dla turystów



Usługi hotelarskie

krótkotrwałe, ogólnie dostępne wynajmowanie 
domów, mieszkań, pokoi, miejsc noclegowych,
a także miejsc na ustawienie namiotów lub 
przyczep samochodowych oraz świadczenie,
w obrębie obiektu, usług z tym związanych



Ewidencję obiektów świadczących 
usługi hotelarskie prowadzą:

• marszałek województwa – zadanie zlecone
z zakresu administracji rządowej

• wójt/burmistrz/prezydent – zadania własne gminy



Przedsiębiorca (rolnik) ma obowiązek
zgłoszenia obiektu, w którym świadczy usługi
hotelarskie do ewidencji innych obiektów, 
prowadzonej przez wójta/burmistrza/prezydenta



Usługi hotelarskie
Ewidencja obiektów noclegowych

Marszałek 
Województwa

Prezydent/Wójt/
Burmistrz

przedsiębiorca składa wniosek 
o wpis obiektu do ewidencji

i zaszeregowanie wraz 
wymaganymi dokumentami

decyzja 
administracyjna

przedsiębiorca zgłasza
obiekt do ewidencji
tzw. innych obiektów

brak decyzji 
administracyjnej

!



Usługi hotelarskie świadczone
w obiektach kategoryzowanych

hotele motele

pensjonaty

schroniska 
młodzieżowe

campingi

domy wycieczkowe

DZISIAJ JUTRO?

hotele hybrydowe

aparthotele

hostele

i inne…



Usługi hotelarskie świadczone
w obiektach innych niż hotelarskie:

• w domach jednorodzinnych
• budynkach wielorodzinnych
• budynkach mieszkaniowo - usługowych
• mieszkania/apartamenty/pokoje
• gospodarstwa agroturystyczne
• ośrodki wypoczynkowe, zajazdy, ośrodki wczasowe, 

hostele, gościńce, itd.



Stan prawny nie nadąża za rozwojem
rynku hotelarskiego:
- przepisy przeciwpożarowe, a budynki mieszkalne,
- brak zdefiniowania obiektów 
(hostelu, aparthotelu, apartamentu itp.)



Ustawa „Prawo przedsiębiorców”
wprowadza - najem okazjonalny

- bez rejestracji działalności gospodarczej



rok 2005 - zmiany na rynku hoteli
rok 2016 - zmiany na rynku apartamentów
(zmiana potrzeb osób korzystających z noclegów,
gwałtowny, lawinowy przyrost ilości apartamentów
pod wynajem turystyczny)

Zmiany na krakowskim
rynku hotelarskim !



Platformy   
rezerwacyjne

usługi hotelarskie (najem krótkoterminowy) 
- świadczone w apartamentach/mieszkaniach
to dziś zjawisko na niespotykaną skalę

Gospodarka
współdzielenia



Miejsca zamieszkania odwiedzających Kraków turystów w latach 2014-2017

Źródło: Opracowanie własne zespołu naukowego: prof. dr hab. Tadeusz Grabiński, dr Krzysztof Borkowski,prof. UEK dr hab. Renata Seweryn, mgr Leszek Mazanek, dr Ewa Grabińska.

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

30,00%

35,00%

40,00%

45,00%

Hotel Hostel Apartament Pozostałe obiekty
kategoryzowane

Pozostałe obiekty
niekategoryzowane

2014

2015

2016

2017



0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

Obiekty kategoryzowane Obiekty niekategoryzowane

2014

2015

2016

2017

Miejsca zamieszkania odwiedzających Kraków turystów w latach 2014-2017

Źródło: Opracowanie własne zespołu naukowego: prof. dr hab. Tadeusz Grabiński, dr Krzysztof Borkowski,prof. UEK dr hab. Renata Seweryn, mgr Leszek Mazanek, dr Ewa Grabińska.



14 turystycznych europejskich miast

Amsterdam, Dortmund, Barcelona, Berlin, Bordeaux, 
Bruksela, Kolonia, Kraków, Madryt, Paryż, Utrecht,  
Walencja, Wiedeń, Reykjavik

zdecydowało się na wystąpienie (25.04.2018 r.)
do Komisji Europejskiej, aby przedstawić swoje
obawy i doświadczenia związane z najmem 
krótkoterminowym dla turystów



Dotychczas obowiązywała  w UE w zakresie gospodarki zasada, że:
- Obowiązuje swoboda działalności gospodarczej, ze szczególnym 
uwzględnieniem e-handlu. 
- Prawo miejscowe nie może być niezgodne  z prawem krajowym,
a to nie może naruszać reguł europejskich.
- Najem krótkoterminowy w mieszkaniach, z wykorzystaniem 
internetowych platform rezerwacyjnych nie może być zakazany, 
bowiem opiera się m.in. na dyrektywie unijnej, dążącej do rozwoju 
społeczeństwa cyfrowego.
- Unia Europejska kładzie ponadto wielki nacisk na rozwój 
konkurencyjności, w związku z czym obecnie nie ma regulacji 
ograniczających prowadzenie działalności tego typu.



Jakie mogą być propozycje Komisji Europejskiej
w sprawie najmu krótkoterminowego?

Komisja Europejska wspiera harmonijny i zrównoważony 
rozwój gospodarki współdzielenia i zgadza się, że brakuje 
unijnych narzędzi prawnych, które miałyby zastosowanie
do gospodarki współdzielenia
Państwa członkowskie mogą wprowadzać regulacje, o ile jest 
to interes publiczny



Dla regulacji najmu krótkoterminowego istotna 
jest współpraca z platformami rezerwacyjnymi:
AirBnb, Booking, itp.



Jaki obszar regulacji i z jakiego powodu?

Czy jednolite zasady dla wszystkich miast?

Czy jednolitego zasady dla różnych form najmu 
krótkoterminowego?

Czy samorządy powinny otrzymać narzędzia prawne 
mające wpływ na najem krótkoterminowy?



Dziękujemy za uwagę!Dziękuję za uwagę!
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