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KARTA INFORMACYJNA INNEGO OBIEKTU,  

W KTÓRYM SĄ ŚWIADCZONE USŁUGI HOTELARSKIE 

/np. gospodarstwa agroturystycznego, pokoi gościnnych, pola biwakowe itp./ 
 

 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
(nazwa obiektu) 

 
1. Okres świadczenia usług:  
 
     Całoroczny  

     Sezonowy w okresie od ……………………………………………… do ………………………………………………  
                                             (miesiąc)                                         (miesiąc) 

 

 
2. Pokoje i miejsca noclegowe:  
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3. Deklaracja spełniania minimalnych wymagań co do wyposażenia dla innych obiektów,    
w których świadczone są usługi hotelarskie:  
 
W przypadku rejestracji obiektu typu: apartament, willa, mieszkanie na wynajem, pokoje 
gościnne –  należy wypełnić rubryki III i V. 
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Wymagania co do wyposażenia dla pól biwakowych: 

 
Objaśnienia odnośników i skrótów:  
1) dopuszcza się miejsce 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 wysokości co najmniej 2.5 m dopuszcza się łóżka piętrowe – powierzchnia pokoju może zostać zmniejszona o 20%  
4) może być prowizoryczne  
5) dopuszcza się umywalnie zbiorowe typu rynnowego niezadaszone  
6) na terenach skanalizowanych ustępy spłukiwane wodą bieżącą, na terenach nieskanalizowanych - biotoalety  
w.h.s. – węzeł higieniczno-sanitarny 
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4. W celu umieszczenia informacji o obiekcie (polu biwakowym) na stronie 
www.kozieglowy.pl/kategoria/turystyka, należy przesłać zdjęcie obiektu z adnotacją                      
,,do Referatu Promocji i Rekreacji” na adres: um@kozieglowy.pl  
 

 

 

                        
     …………………………………………………….. 

/podpis (i pieczęć – jeśli posiada) przedsiębiorcy  

lub rolnika (niewłaściwe skreślić)/ 
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