
USŁUGI TURYSTYCZNE NA WSI 

 
Zastanawiając się nad prowadzeniem takiej działalności należy zapoznać się z przepisami 
dotyczącymi usług turystycznych, które reguluje Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - o usługach 
turystycznych (Dz. U. z 1997 r. Nr 133, poz. 884, z poźn. zmianami). 
 
Usługi hotelarskie mogą być świadczone w obiektach hotelarskich lub w innych obiektach (kwatery, 
w których świadczone są usługi agroturystyczne i turystyki wiejskiej), jeżeli spełniają one minimalne 
wymagania co do wyposażenia  zgodnie z Art. 35.2. ww. Ustawy.  
Zaszeregowania obiektów hotelarskich (zgodnie z Art. 38.1 Ustawy) do poszczególnych rodzajów 
dokonuje, kategorię nadaje oraz prowadzi ich ewidencję marszałek województwa właściwy ze względu 
na miejsce położenia obiektu hotelarskiego z zastrzeżeniem, zaszeregowania pól biwakowych oraz 
ewidencję obiektów, o których mowa w art. 35 ust. 2 i 3, prowadzi wójt (burmistrz, prezydent miasta) 
właściwy ze względu na miejsce ich położenia. 
 
Wszystkie obiekty hotelarskie obowiązuje: decyzja kategoryzacyjna, pełna dokumentacja 
budowlana, sanitarna, przeciwpożarowa, stosowana nazwa rodzajowa jest prawnie chroniona.  

Za obiekty hotelarskie uważa się: 

 

Agroturystyka – jak się w tym połapać ? 

Obowiązuje następująca zasada - agroturystyka stanowić ma dodatkowe zajęcie zarobkowe 
rolnika, może być realizowana w tzw. czynnym gospodarstwie rolnym, nie może spowodować 
zmiany charakteru gospodarstwa, zaniechanie działalności rolniczej spowoduje bowiem 
przekształcenie gospodarstwa w mikro-przedsiębiorstwo.  

Rolnik, który zamierza uruchomić działalność z zakresu agroturystyki w gospodarstwie rolnym 

musi zgłosić fakt podjęcia takiej działalności do ewidencji innych obiektów, w których są 
świadczone usługi hotelarskie w gminie właściwej dla miejsca prowadzenia tej działalności art. 
38 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 -o usługach turystycznych, tekst jednolity (Dz.U. z 2004 r. nr 223, poz. 

2268 ze zmianami). Ewidencja tych obiektów jest prowadzona w formie kartoteki. Organ dokonujący 
wpisu do ewidencji może skontrolować zgłoszone obiekty i sprawdzić czy spełniają one wymagania 
budowlane, przeciwpożarowe, sanitarne a także minimalne wymagania, co do wyposażenia – 
Załącznik nr 7 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. 2004 nr 188 

poz. 1945 z późniejszymi zmianami) określa minimalne wymagania co do wyposażenia obiektów. 
Jeśli nie są one spełnione, może być wydana decyzja nakazująca wstrzymanie świadczonych usług w 
obiekcie do czasu usunięcia niedociągnięć. 

Rolnik, który wynajmuje pokoje turystom na określonych warunkach – a działalność ta jest jego 

zajęciem ubocznym – może skorzystać ze zwolnienia podatkowego. Jest to wyjątek uczyniony, aby 
ułatwić rolnikom możliwość osiągania dodatkowych dochodów w gospodarstwie rolnym. 
 

Art. 36. Ustala się następujące rodzaje obiektów hotelarskich:  
1) hotele - obiekty posiadające co najmniej 10 pokoi, w tym większość miejsc w pokojach jedno- i dwuosobowych, 
świadczące szeroki zakres usług związanych z pobytem klientów;   
2) motele - hotele położone przy drogach, zapewniające możliwość korzystania z usług motoryzacyjnych i dysponujące 

parkingiem;   
3) pensjonaty - obiekty posiadające co najmniej 7 pokoi, świadczące dla swoich klientów całodzienne wyżywienie;   
4) kempingi (campingi) - obiekty strzeżone, umożliwiające nocleg w namiotach, samochodach mieszkalnych (campobusach) 
i przyczepach samochodowych, przyrządzanie posiłków, parkowanie samochodów, a także świadczące usługi związane z 

pobytem klientów; obiekty te mogą dodatkowo umożliwiać nocleg w domkach turystycznych lub innych obiektach stałych;  
5) domy wycieczkowe - obiekty posiadające co najmniej 30 miejsc noclegowych, dostosowane do samoobsługi klientów 
oraz świadczące minimalny zakres usług związanych z pobytem klientów;   
6) schroniska młodzieżowe - obiekty przeznaczone do indywidualnej i grupowej turystyki młodzieżowej, dostosowane do 

samoobsługi klientów;   
7) schroniska - obiekty zlokalizowane poza obszarami zabudowanymi, przy szlakach turystycznych, świadczące minimalny 
zakres usług związanych z pobytem klientów;   
8) pola biwakowe - obiekty niestrzeżone, umożliwiające nocleg w namiotach 



Podatki 

Dla rolnika zastanawiającego się nad możliwością wynajmowania pokoi na wsi, czyli 
agroturystyką lub świadczeniem usług turystycznych i rejestracją działalności gospodarczej 
istotne jest, jakie będzie płacić podatki i co się stanie z jego ubezpieczeniem. 

Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. - o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 173 poz.1807 z 

późn. zmianami) a dokładnie art. 3 stanowi, że „przepisów tej ustawy nie stosuje się do działalności 
wytwórczej w rolnictwie w zakresie upraw rolnych oraz chowu i hodowli zwierząt, ogrodnictwa, 
warzywnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego, a także wynajmowania przez rolników pokoi, 
sprzedaży posiłków domowych i świadczenia w gospodarstwach rolnych innych usług związanych z 
pobytem turystów.” 

Warunki zwolnienia podatkowego dla agroturystyki określone są w Art. 21 ust.1 pkt 43 Ustawy z 

dnia 26 lipca 1991 r. - o podatku dochodowym od osób fizycznych - tekst jednolity (Dz. U. z 2000 r. Nr 
14, poz. 176) „Wolne od podatku dochodowego są: dochody uzyskane z tytułu wynajmu pokoi 
gościnnych, w budynkach mieszkalnych położonych na terenach wiejskich w gospodarstwie rolnym, 
osobom przebywającym na wypoczynku oraz dochody uzyskane z tytułu wyżywienia tych osób, 
jeżeli liczba wynajmowanych pokoi nie przekracza 5”. 

Zwolnienie podatkowe funkcjonuje tylko wtedy, gdy spełnione są wszystkie wymienione 
wymagania jednocześnie t. j.  

 liczba wynajmowanych pokoi wynosi maksymalnie 5 ,  
 budynek, w którym wynajmowane są pokoje musi mieć charakter mieszkalny (mieszka w nim 
rodzina rolnika) – budynki o zmienionej trwale funkcji nie mogą być uznane za część gospodarstwa rolnego 

 teren wiejski (w znaczeniu: gmina wiejska lub wiejsko-miejska poza terenem miasta), 
 dot. gospodarstwa rolnego, 
 goście przebywają na wypoczynku 

Rolnicy niespełniający tych kryteriów oraz osoby, które wynajmują pokoje, miejsca na ustawienie 
namiotów lub sprzedają posiłki domowe nie będąc rolnikami, a także osoby świadczące inne usługi 
turystyczne w oparciu o grunty i budynki niezwiązane z gospodarstwem rolnym stają się 
przedsiębiorcami i powinny dopełnić obowiązku zgłoszenia działalności do ewidencji gospodarczej. 

Przepisy o podatku dochodowym jednoznacznie mówią o wynajmowaniu pokoi w budynku 
mieszkalnym oraz posiłkach domowych – stąd usługi takie musi świadczyć osoba prowadząca 
faktycznie działalność rolniczą. 

Inne usługi związane z pobytem turystów w gospodarstwie agroturystycznym np. jazda konna, 
udostępnianie łowiska, mogą być świadczone w oparciu o zasoby gospodarstwa: grunty, budynki, 
zwierzęta faktycznie służące produkcji rolnej.  

Jeżeli zamierzamy sprzedawać posiłki osobom innym niż przebywające na wypoczynku w 
gospodarstwie (bez noclegu), to należy się z tym liczyć, że niespełnione zastaną warunki do 
zwolnienia podatkowego – będą to usługi gastronomiczne, które wymagają rejestracji działalności. 

Ponadto zastosowanie ma Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. -o podatkach i opłatach lokalnych 

(jednolity tekst Dz. U. z 2002 r., nr 9, poz. 84 ze zmianami). Jeżeli rolnik wynajmuje nie więcej niż 5 pokoi to 
zgodnie z art. 1a ust. 2 pkt. 2 tej ustawy, to te pokoje są wyłączone z działalności gospodarczej i 
podlegają one takiemu opodatkowaniu jak powierzchnia mieszkalna. Rolnicy wynajmujący więcej niż 5 
pokoi lub też wynajmujący pokoje poza budynkami mieszkalnymi i poza terenami wiejskimi muszą 
liczyć się z przekwalifikowaniem dotychczasowego przeznaczenia na przeznaczenie do działalności 
gospodarczej, co wiąże się z istotnym podwyższeniem stawki podatku. 

Usługi turystyczne na wsi 

Osoby, które wynajmują pokoje, miejsca na ustawienie namiotów lub sprzedają posiłki 
domowe nie będąc rolnikami, a także osoby świadczące inne usługi turystyczne w oparciu o 
grunty i budynki niezwiązane z gospodarstwem rolnym stają się przedsiębiorcami i powinny 
dopełnić obowiązku zgłoszenia działalności do ewidencji gospodarczej.  

Jeżeli przedsięwzięcie będzie funkcjonowało na terenie gospodarstwa rolnego jednak nie będzie 
prowadzone przez rolnika lub jego zakres czy skala wykracza poza definicją agroturystyki, będzie 



 

 

traktowane jako działalność gospodarcza - mikroprzesiębiorstwo. Przykładem może być postawienie 
na działce siedliskowej domków kempingowych (całorocznych).  

Innym rozwiązaniem jest ustawienie na działce rolnej tzw. "domków holenderskich" (rodzaj 
stacjonarnej przyczepy kempingowej, którą można przemieszczać) i wynajmować je turystom. Jest to 
idealne rozwiązanie umożliwiające szybko i praktycznie zagospodarować teren rekreacyjny na 
obszarach wiejskich, ale z jednym zastrzeżeniem, rozwiązanie takie nie spełnia kryterium – 
zakwaterowania w budynku mieszkalnym w gospodarstwie rolnym. Wolnostojące domki nie są 
częścią gospodarstwa i nie są z nim związane. 

Domek posiada wszystkie przyłącza: 
wodę, kanalizację, prąd oraz gaz. 
Wyposażony jest w praktyczne szafki, 
stoły i dobrej jakości armaturę kuchenną i 
łazienkową w wyodrębnionych 
pomieszczeniach jak: salon, sypialnia z 
wygodnym łóżkiem, kuchnia oraz aneks 
sanitarny (wc, umywalka, kabina 
prysznicowa). Ich zaletą jest fakt, że 
domki nie są na stałe połączone z 
gruntem a ich postawienie nie wymaga 
uzyskania pozwolenia na budowę.  

Na rysunku obok przedstawiony jest 
przykład ustawienia na działce 10 
domków dla zmotoryzowanych turystów 
(poniżej ta sama działka w widoku 
przestrzennym).  

 

 

Osoba, która uruchomi taką działalność będzie 
musiała dokonać rejestracji działalności 
gospodarczej oraz dokonać wyboru formy 
opodatkowania. Oprócz ustawy o swobodzie 
działalności gospodarczej, obowiązuje jeszcze 
ustawa o podatku dochodowym od osób 
fizycznych.  

 

POZWOLENIE NA BUDOWĘ 

Podstawa prawna:  
art. 28, art. 33 ust.1, art. 34 ust.4, art. 36 i art. 82 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 
2003r. Nr 207, poz. 2016, ze zmianami) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.   

 
Pozwolenie na budowę czy zgłoszenie - na jakiej podstawie można rozpocząć budowę  
Zasadą określoną w art. 28 ust. 1 Prawa budowlanego jest, że roboty budowlane można rozpocząć na 
podstawie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę. Od tej zasady istnieją wyjątki - na budowę 
niektórych obiektów wymagane jest zgłoszenie (art. 30 Prawa budowlanego), a niektóre inwestycje nie 
wymagają ani pozwolenia, ani zgłoszenia. 
Organem administracji architektoniczno-budowlanej pierwszej instancji jest starosta (art. 82 Prawa 
budowlanego). 
Niektóre prace budowlane nie wymagają pozwolenia na budowę. Wystarczy jedynie zgłosić we 
właściwym urzędzie rodzaj, zakres i sposób wykonywania prac oraz termin ich rozpoczęcia.  
 
Zgłoszenie  

 Zgłoszenie inwestor składa we właściwym organie administracji architektoniczno-budowlanej 
(u starosty lub wojewody). W zgłoszeniu należy określić rodzaj, zakres i sposób wykonywania 
robót budowlanych oraz termin ich rozpoczęcia. Należy również, podobnie jak w przypadku 
pozwolenia na budowę, dołączyć oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na 
cele budowlane oraz, w zależności od potrzeb, szkice lub rysunki i inne pozwolenia, 
uzgodnienia i opinie wymagane odrębnymi przepisami (art. 30 ust. 2 Prawa budowlanego).  



 Zgłoszenia, należy dokonać przed terminem zamierzonego rozpoczęcia robót budowlanych. 
Do wykonywania robót budowlanych można przystąpić, jeżeli w terminie 30 dni od dnia 
doręczenia zgłoszenia właściwy organ administracji architektoniczno-budowlanej (starosta lub 
wojewoda) nie wniesie, w drodze decyzji, sprzeciwu i nie później niż po upływie 2 lat od 
określonego w zgłoszeniu terminu ich rozpoczęcia (art. 30 ust. 5 Prawa budowlanego).  

Pozwolenia na budowę nie wymaga budowa (art. 29 ust. 1 Prawa budowlanego):  
 boisk szkolnych oraz boisk, kortów tenisowych, bieżni służących do rekreacji;  
 miejsc postojowych dla samochodów osobowych do 10 stanowisk włącznie;  

 tymczasowych obiektów budowlanych, niepołączonych trwale z gruntem i 
przewidzianych do rozbiórki lub przeniesienia w inne miejsce w terminie określonym w 
zgłoszeniu, o którym mowa w art. 30 ust. 1, ale nie później niż przed upływem 120 dni od dnia 
rozpoczęcia budowy określonego w zgłoszeniu; zwolnienie to nie dotyczy obiektów, które 
mogą znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu przepisów o ochronie środowiska;  

 przydomowych basenów i oczek wodnych o powierzchni do 30 m
2
;  

 pomostów o długości całkowitej do 25 m i wysokości, liczonej od korony pomostu do dna 
akwenu, do 2,50 m, służących do:  

a. cumowania niewielkich jednostek pływających, jak łodzie, kajaki, jachty,  
b. uprawiania wędkarstwa,  
c. rekreacji;  

 opasek brzegowych oraz innych sztucznych, powierzchniowych lub liniowych umocnień 
brzegów rzek i potoków górskich oraz brzegu morskiego, brzegu morskich wód 
wewnętrznych, nie stanowiących konstrukcji oporowych;  

 przyłączy: elektroenergetycznych, wodociągowych , kanalizacyjnych, gazowych, cieplnych i 
telekomunikacyjnych,   

 obiektów małej architektury;  
 ogrodzeń;  
 instalacji telekomunikacyjnych w obrębie budynków będących w użytkowaniu.  

 
Uwaga: 

Jeżeli na gruntach rolnych lub leśnych prowadzona jest działalność gospodarcza inna niż rolnicza czy 
leśna, podlegają one podatkowi od nieruchomości.  
 
Tymczasowy obiekt budowlany musi być rozebrany lub przeniesiony w inne miejsce przed upływem 
120 dni od dnia rozpoczęcia budowy określonego w zgłoszeniu. 

 

Możliwości uzyskania wsparcia na rozwój turystyki wiejskiej 

PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH na lata 2007-2013 (PROW 2007-2013) w ramach osi 3 
„Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej” zakłada 
uruchomienie 2 działań: 

 Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej (Kod działania 311), 
 Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw (Kod działania 312), 

W ramach obu tych działań pomoc może być udzielona z tytułu podjęcia lub rozwoju działalności w zakresie:  
- usług turystycznych oraz związanych ze sportem, rekreacją i wypoczynkiem. 

Pomoc polega na zwrocie 50% zakwalifikowanych kosztów związanych z realizacją przedsięwzięcia.  
 

W bardzo dużym uproszczeniu pierwsze działanie (311) jest skierowane tylko do osób 
ubezpieczonych w  KRUS (jako rolnik, współmałżonek lub domownik) a pomoc przyznawana jest na 
wsparcie inwestycyjne w kierunku działalności nierolniczej do wysokości 100 tys. zł na jedno 
gospodarstwo rolne. W ramach zakresu tego kierunku pomoc może również dotyczyć agroturystyki, 
polegającej na wynajmowaniu pokoi oraz sprzedaży posiłków domowych lub świadczenia innych 
usług związanych z pobytem turystów w gospodarstwie rolnym. 
 
Natomiast działanie drugie (312) skierowane jest do wszystkich osób, które zamierzają prowadzić 
działalność gospodarczą jako: -usługi turystyczne oraz związane ze sportem, rekreacją i 
wypoczynkiem na obszarach wiejskich i nie podlegają ubezpieczeniu w KRUS. Wysokość pomocy 
zależy od ilości utworzonych miejsc pracy (w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne) i nie może 
przekroczyć 300 tys. zł.  
Działalność agroturystyczna oraz przygotowanie posiłków domowych nie posiadają kodu PKD.  
 
 



Za współpracującego przy prowadzeniu pozarolniczej działalności gospodarczej uważa się rolnika lub 
domownika, który w stosunku do prowadzącego tę działalność spełnia kryteria osoby współpracującej, 
określone w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych. 
Domownik  to osoba, która stale pracuje w gospodarstwie rolnym i nie jest związana z rolnikiem 
stosunkiem pracy, ukończyła 16 lat, pozostaje z rolnikiem we wspólnym gospodarstwie domowym lub 
zamieszkuje na terenie jego gospodarstwa rolnego albo w bliskim sąsiedztwie. 
O pomoc mogą ubiegać się wspólnicy spółki cywilnej, jeżeli każdy ze wspólników wykonuje we 
własnym imieniu działalność gospodarczą oraz spełnia warunki wymienione dla osoby fizycznej. 
 
Ustawa o ubezpieczeniu społecznym rolników wprowadza nową regulacją (art. 5a) rolnik (i pracujący z 
nim domownik) podejmujący równocześnie pozarolniczą działalność gospodarczą (nie będąc 
pracownikiem i nie pozostając w stosunku służbowym), podlega nadal temu ubezpieczeniu, chyba że 
złoży Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych lub Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego 
oświadczenie, iż chce podlegać ubezpieczeniu społecznemu z tytułu tej działalności.  
Uregulowanie to znosi istniejący dotychczas przymus podlegania ubezpieczeniu społecznemu z tytułu 
prowadzenia działalności gospodarczej, co było dla rolników niekorzystne w sytuacji, gdy działalność 
ta była prowadzona w niewielkim rozmiarze, zaś zasadniczym źródłem utrzymania rolnika były 
dochody osiągane z gospodarstwa rolnego. Za rozpoczęcie prowadzenia pozarolniczej działalności 
gospodarczej uznaje się także wznowienie wykonywania pozarolniczej działalności gospodarczej, 
której prowadzenie okresowo zawieszono oraz zmianę rodzaju lub przedmiotu wykonywanej 
działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD).  

 

Opracowanie: 
Ryszard Targosz 


