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Baza noclegowa wg stanu w dniu 31 lipca 2013 r.  

oraz wykorzystanie turystycznych obiektów noclegowych1 

w okresie lipiec i sierpień 2013 r. * 
 
 

Obiekty noclegowe – stan w dniu 31 lipca 2013 r. 
 
 

W lipcu 2013 r. sprawozdaniem zostało objętych 9 775 turystycznych obiektów noclegowych 

(wzrost o 3,1%), na które składało się 3 485 obiektów hotelowych2 i 6 290 pozostałych obiektów3. 

Najliczniejszą grupę wśród obiektów hotelowych, podobnie jak w latach poprzednich stanowiły hotele 

(2 107), których liczba wzrosła o 4,6% w stosunku do 2012 r.  (2 014).  Drugą grupą, pod względem wielkości 

zasobów, były inne obiekty hotelowe. Do grupy tej zaliczają się hotele, motele, pensjonaty, którym nie 

została nadana żadna kategoria, a także obiekty świadczące usługi hotelowe4 – m.in. domy gościnne i zajazdy. 

W dniu 31 lipca 2013 r. było 955 takich obiektów, czyli o 1,9% mniej niż w 2012 r. (973).  

 

Wśród pozostałych obiektów najliczniej reprezentowane były pokoje gościnne, których było 1 823, 

wobec 1 623 w 2012 r. (wzrost o 12,3%).  Kwatery agroturystyczne były mniej liczne, ale przyrost ich liczby 

był większy – wzrost z 683 w 2012 r. do 800 obiektów w 2013 r. (o 17,1%). Zmniejszyła się liczba ośrodków 

wczasowych z 1 079 w 2012 r. do 1 047 w 2013 r. (o 3,0%). 

 

Najwięcej obiektów noclegowych odnotowano w województwie pomorskim (1 437), małopolskim  

(1 397) i zachodniopomorskim (1 293). 

 

 

 

* Uwaga: od 2012 r. zmiana zakresu prezentowanych danych przez włączenie informacji na temat pokoi gościnnych  

i kwater agroturystycznych. 

 
                                                           
1 W notatce opisano wyniki badania bazy noclegowej, które jest prowadzone w cyklu miesięcznym z wykorzystaniem formularzy  
KT-1. Badanie to dostarcza informacji o stanie i wykorzystaniu turystycznych obiektów noclegowych – od 2010 r. w badaniu 
ujmowane są również pokoje gościnne oraz kwatery agroturystyczne posiadające 10 i więcej miejsc noclegowych. 
2  Hotele, motele, pensjonaty i pozostałe obiekty hotelowe. 
3 Domy wycieczkowe, schroniska, schroniska młodzieżowe, szkolne schroniska młodzieżowe, ośrodki wczasowe, ośrodki kolonijne, 
ośrodki szkoleniowo-wypoczynkowe, domy pracy twórczej, zespoły domków turystycznych, kempingi, pola biwakowe, hostele, 
zakłady uzdrowiskowe, pokoje gościnne/ kwatery prywatne, kwatery agroturystyczne, pozostałe turystyczne obiekty noclegowe. 
4  Usługi hotelowe obejmują m.in. codzienne słanie łóżek, sprzątanie pokoi i mycie urządzeń sanitarnych. 

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY 
Departament Badań Społecznych i Warunków Życia 

Notatka informacyjna WYNIKI BADAŃ GUS 
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Tabl. 1. Turystyczne obiekty noclegowe - stan w dniu 31 lipca 2013 r. 

Wyszczególnienie 

Obiekty Miejsca noclegowe 

2012 2013 2012 2013 
w liczbach 

bezwzględnych 
2012=100 

w liczbach 
bezwzględnych 

2012=100 

Ogółem 9 483 9 775 103,1 675 433 679 445 100,6 

Obiekty hotelowe  3 414 3 485 102,1 264 145 274 297 103,8 
   Hotele 2 014 2 107 104,6 198 093 208 617 105,3 
   Motele 116 116 100,0 4 264 4 359 102,2 
   Pensjonaty 311 307 98,7 13 714 13 874 101,2 
   Inne obiekty hotelowe 973 955 98,2 48 074 47 447 98,7 

Pozostałe obiekty  6 069 6 290 103,6 411 288 405 148 98,5 
Domy wycieczkowe 53 48 90,6 3 918 3 560 90,9 
Schroniska 61 60 98,4 3 183 3 041 95,5 
Schroniska młodzieżowe 44 45 102,3 2 880 2 809 97,5 
Szkolne schroniska młodzieżowe 282 274 97,2 17 248 16 655 96,6 
Ośrodki wczasowe 1 079 1 047 97,0 116 395 111 783 96,0 
Ośrodki kolonijne 92 99 107,6 13 126 13 389 102,0 
Ośrodki szkoleniowo-
wypoczynkowe 450 432 96,0 46 824 46 280 98,8 
Domy pracy twórczej 37 34 91,9 1 752 1 708 97,5 
Zespoły domków turystycznych 388 394 101,5 24 267 24 234 99,9 
Kempingi 131 129 98,5 21 868 20 081 91,8 
Pola biwakowe 192 187 97,4 21 401 21 463 100,3 
Hostele 108 110 101,9 6 924 7 477 108,0 
Zakłady uzdrowiskowe 190 198 104,2 33 681 34 154 101,4 
Pokoje gościnne 1 623 1 823 112,3 37 583 40 459 107,7 
Kwatery agroturystyczne 683 800 117,1 11 124 12 771 114,8 

    Pozostałe obiekty      
    niesklasyfikowane 656 610 93,0 49 114 45 284 92,2 

 
 

Wykres 1. Struktura turystycznych obiektów noclegowych według ich liczby - stan w dniu 31 lipca  
2013 r. 
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Miejsca noclegowe – stan w dniu 31 lipca 2013 r. 
   

W lipcu 2013 r. w turystycznych obiektach noclegowych objętych badaniem statystycznym 

przygotowanych było 679,4 tys. miejsc noclegowych (464,7 tys. miejsc  całorocznych). Oznacza to wzrost  

o zaledwie 0,6 % w stosunku do liczby miejsc noclegowych w lipcu 2012 r. (675,4 tys.). W obiektach 

hotelowych odnotowano 274,3 tys. miejsc, a w pozostałej niehotelowej bazie 405,1 tys. miejsc ogółem. 

Najwięcej miejsc noclegowych było w hotelach (208,6 tys.) oraz w ośrodkach wczasowych (111,8 tys.). Trzy 

województwa, w których było najwięcej miejsc noclegowych: pomorskie, małopolskie i zachodniopomorskie 

dysponowały 298,0 tys. miejsc, co stanowi 43,9% ich łącznej liczby w Polsce. Najwięcej miejsc noclegowych 

całorocznych było w województwach: małopolskim, dolnośląskim i zachodniopomorskim – razem 180 tys., czyli 

38,7% ich liczby w całej Polsce.  

 

Wykres 2. Struktura miejsc noclegowych w turystycznych obiektach noclegowych - stan w dniu 31 lipca 
2013 r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Pokoje – stan w dniu 31 lipca 2013 r. 

 
Liczba pokoi w obiektach hotelowych czyli w hotelach, motelach, pensjonatach i innych obiektach 

hotelowych w lipcu 2013 r. wyniosła 134,4 tys. tj. o 4,1% mniej niż w 2012 r. (129,1 tys.). Najwięcej pokoi 

oferują turystom hotele 105,8 tys. (78,7%), a następnie  inne obiekty hotelowe 20,6 tys. (15,3%), pensjonaty 

5,9 tys. (4,4%) a najmniej motele 2,2 tys. (1,6%). Wśród całej oferty pokoi, aż 96,9% stanowią pokoje 

z pełnym węzłem sanitarno-higienicznym, przy czym wskaźnik ten w hotelach wynosi 98,9%, w pensjonatach 

99%, w motelach 93,7% a najmniej w pozostałych hotelowych  – 86,3%.  
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Placówki gastronomiczne – stan w dniu 31 lipca 2013 r. 
 
 Badanie bazy noclegowej w lipcu 2013 r. wykazało 7 594 placówek gastronomicznych znajdujących 

się w turystycznych obiektach noclegowych. Większość (62,6%) znajdowała się w obiektach hotelowych. W 

ogólnej liczbie placówek gastronomicznych najwięcej było restauracji (40,1%), nieco mniej barów i kawiarni 

(30,2%), stołówek (23,5%), a tylko 6,2% stanowiły punkty gastronomiczne (np. smażalnie, pijalnie, 

lodziarnie, bufety itp.).  Najwięcej placówek gastronomicznych było w hotelach  (3,4 tys.) oraz innych 

obiektach hotelowych  (0,9 tys.). Wśród pozostałych obiektów noclegowych tylko ośrodki wczasowe 

dysponowały podobną liczbą (0,9 tys.) placówek gastronomicznych. W porównaniu do roku poprzedniego 

liczba placówek gastronomicznych zwiększyła się o 0,4%.  

 
 

Udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo – stan w dniu 31 lipca 2013 r. 
  

W badaniu obiektów noclegowych pytano o dostępność do udogodnień na potrzeby osób 

niepełnosprawnych ruchowo  z uwzględnieniem: pochylni wjazdowych, drzwi otwieranych automatycznie, 

wyposażenia w windę, odpowiednio przystosowanych pokoi lub łazienek oraz parkingów z wyznaczonymi 

miejscami dla osób niepełnosprawnych ruchowo. Wyniki pokazały, że pochylnia wjazdowa znajdowała się w 

2 200 obiektach (22,5%), drzwi otwierane automatycznie posiadało 1 001 jednostek (10,2%), odpowiednie 

windy 1 380 (14,1%), przystosowane pokoje lub łazienki znajdowały się w 2 511 obiektach (25,7%),  a 1 877 

obiektów (19,3%) wykazało posiadanie parkingu z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych 

ruchowo. W porównaniu do roku 2009 zanotowano wzrost liczby obiektów posiadających wszystkie 

udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo o 22,9%.  

 

Na uwagę zasługuje fakt, że aż 65,5% przebadanych hoteli dysponuje pokojami/łazienkami 

przygotowanymi dla osób niepełnosprawnych ruchowo. Udział takich pokoi w ogólnej liczbie oferowanych 

pokoi wynosi od 3,5% w hotelach, 3,6 % w pensjonatach do 3,9% w motelach. 

 

Najwięcej udogodnień dla osób niepełnosprawnych ruchowo oferowały obiekty hotelowe (hotele, motele, 

pensjonaty i inne obiekty hotelowe). Spośród nich pochylnię wjazdową posiadało 1 401 obiektów hotelowych, 

drzwi otwierane automatycznie 751, windę 995, przystosowane pokoje lub łazienki 1 725 obiektów 

hotelowych, a przystosowany parking 1 277 obiektów (odsetki obiektów z udogodnieniami dla osób 

niepełnosprawnych ruchowo podano w tabl. 2). Wśród obiektów hotelowych największym odsetkiem 

obiektów posiadających udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo, podobnie jak w 2009 r., 

charakteryzują się hotele. 
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Tabl. 2 Udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo w obiektach hotelowych w 2009 r. i 2013 r. 

Udogodnienia dla osób 
niepełnosprawnych ruchowo 

2009 
 

 
2013 

 
dynamika 
ogółem 

2009=100% 

ogółem hotele motele 
pensjo-

naty 

inne 
obiekty 

hotelowe 

Obiekty hotelowe ogółem 2836 122,9 3485 2107 116 307 955 

Obiekty hotelowe posiadające: 
 

 obiekty hotelowe ogółem=100% 

pochylnię wjazdową 1158 121,0 40,2 49,7 41,4 29,3 22,6 

drzwi otwierane automatycznie 506 148,4 21,5 31,8 12,1 7,8 4,4 

windę przystosowaną dla osób 
niepełnosprawnych ruchowo 

678 146,8 28,6 41,8 4,3 9,8 8,3 

pokoje/ łazienki przystosowane dla 
osób niepełnosprawnych ruchowo 

1228 140,5 49,5 65,5 36,2 32,9 21,2 

parking z wyznaczonymi miejscami 
dla osób niepełnosprawnych ruchowo 

x x 36,6 48,9 26,7 23,5 15,0 

 
 

Zaplecze konferencyjne – stan w dniu 31 lipca 2013 r. 
 

W zaplecze konferencyjne było wyposażonych 35,5% jednostek spośród 9 775 obiektów noclegowych 

przebadanych w 2013 roku. Ponad 66,6% obiektów hotelowych posiadało salę lub sale konferencyjne na 

terenie swojego obiektu, z tego 81,5% hoteli było przygotowanych do prowadzenia konferencji łącznie w 

prawie 4,7 tys. sal konferencyjnych.  

 
Tabl. 3 Zaplecze konferencyjne w turystycznych obiektach noclegowych w 2009 r. i 2013 r. 

 

Zaplecze konferencyjne 2009 2013 
 

Dynamika 
2009=100% Obiekty noclegowe ogółem 69925 9775        w % 

Obiekty noclegowe wyposażone w: 

sale konferencyjne 2 851 3 467 35,5 121,6 

nagłośnienie 2 166 2 824 28,9 130,4 

mikrofony bezprzewodowe 1 886 2 577 26,4 136,6 

rzutnik slajdów 2 389 2 731 27,9 114,3 

zestawy wideo 2 131 2 244 23,0 105,3 

obsługę techniczną 1 656 2 158 22,1 130,3 

ekran 2 375 3 217 32,9 135,5 

flipchart 1 854 2 855 29,2 154,0 

rzutnik pisma x 1 794 18,4 x 

komputer/laptop 1 952 2 555 26,1 130,9 

sieć WiFi na terenie obiektu x 5 131 52,5 x 

 

                                                           
5 Dane dotyczące 2009 r. nie obejmują sprawozdawczości z pokoi gościnnych i kwater agroturystycznych. 
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W grupie pozostałych obiektów niehotelowych, najwięcej, bo 72,9% ośrodków szkoleniowo-

wypoczynkowych wykazało wyposażenie w sale konferencyjne (857 sal i 54,7 tys. miejsc) i urządzenia 

pomocnicze. Przeciętnie jeden obiekt szkoleniowo-wypoczynkowy posiadał 2 sale konferencyjne. Ponadto, 

wysoką pozycję zajmują ośrodki wczasowe, z których zaplecze konferencyjne posiadały 272 obiekty (402 sale 

z 24,8 tys. miejsc) czyli 26% ogólnej liczby ośrodków wczasowych przebadanych w 2013 r. 

 
Wyposażenie obiektów noclegowych w urządzenia sportowo-rekreacyjne – stan w dniu 31 lipca 2013 r. 

  

W 2013 r. najwięcej obiektów wykazało posiadanie  boiska do siatkówki lub koszykówki, stołu do 

tenisa stołowego oraz wypożyczalni sprzętu turystycznego (np. rowery, nordic walking, narty, łyżwy, rolki). 

W stosunku do roku 2009 zanotowano największy wzrost liczby obiektów posiadających pokój zabaw dla 

dzieci i basen kryty. Wystąpił spadek liczby obiektów noclegowych posiadających solarium.  

 

Tabl. 4  Wyposażenie obiektów noclegowych w urządzenia sportowo-rekreacyjne w Polsce (obiekty 
ogółem) w 2009 r. i 2013 r. 

Wyposażenie 2009 2013 Dynamika 
2009=100% 

Obiekty noclegowe ogółem 69926 9775 
Obiekty noclegowe wyposażone w:   w %  

boisko do siatkówki lub  koszykówki 1 987 2 075 21,2 104,4 

boisko do piłki nożnej x 969 9,9 x 

kort tenisowy 652 674 6,9 103,4 

basen kryty 383 569 5,8 148,6 

basen otwarty x 348 3,6 x 

siłownię 1 050 1 171 12,0 111,5 

saunę 1 341 1 562 16,0 116,5 

solarium 439 366 3,7 83,4 

zabiegi SPA x 792 8,1 x 

zajęcia prowadzone przez instruktora (np. 
fitness, joga, aerobik, gimnastyka) 

x 659 6,7 x 

stół do bilardu z wyposażeniem 1 474 1 641 16,8 111,3 

stół do tenisa stołowego z wyposażeniem 2 013 2 017 20,6 100,2 

kręgle x 203 2,1 x 

mini golf 92 110 1,1 119,6 

wypożyczalnię sprzętu pływającego 697 724 7,4 103,9 

wypożyczalnię sprzętu turystycznego (np. 
rowery, nordic walking, narty, łyżwy, rolki)   

x 1 676 17,1 x 

pokój zabaw dla dzieci 589 1 082 11,1 183,7 

hipodrom/stadninę koni  x 198 2,0 x 
 

 
 
 
 
 

                                                           
6 Dane dotyczące 2009 r. nie obejmują sprawozdawczości z pokoi gościnnych i kwater agroturystycznych. 



- 7 - 
 

 
Wakacje7 2013 w turystycznej bazie noclegowej na obszarach nadmorskich8  

 
 
 W Polsce jest ogółem 2 479 gmin, spośród których 55 zostało uznanych według metodologii Eurostatu 

za nadmorskie. Są one usytuowane nad Morzem Bałtyckim lub pozostają w bezpośredniej bliskości morza.  

Obejmują obszar 7 891 km2. Na ich terenie znajduje się 2 1899 – 22,4% wszystkich turystycznych obiektów 

noclegowych objętych sprawozdawczością w lipcu 2013 r., tj. o 226 więcej niż w roku poprzednim. Na każde 

100 km2 na tym terenie przypadało 28 obiektów – średnia dla Polski to 3. Wśród obiektów przeważają pokoje 

gościnne  (858), co stanowi 47,1% obiektów tego rodzaju w Polsce. W gminach nadmorskich odnotowano 

178 tys. miejsc noclegowych (176 tys. w 2012 r.), co stanowiło 26,2% wszystkich miejsc w obiektach 

noclegowych w Polsce.  

 
 

 
Wykres 4. Turyści  korzystający z obiektów noclegowych na obszarach nadmorskich  

w lipcu i sierpniu 2012 i 2013 
 

 

 

 

 

                                                           
7 Za okres wakacyjny przyjęto lipiec i sierpień. 
8 Zgodnie z metodologią Eurostatu przyjętą na potrzeby statystyki w dziedzinie turystyki za obszar nadmorski uznaje się obszary 
przybrzeżne składające się z gmin (w innych krajach z odpowiednich jednostek administracyjnych) graniczące z morzem lub 
usytuowane w jego pobliżu. Obszary nadmorskie w odróżnieniu od pozostałych są klasyfikowane na podstawie odległości danej gminy 
od morza: jeżeli gmina graniczy z morzem, jest ona z zasady nadmorska; jeżeli gmina nie graniczy z morzem, ale 50% jej powierzchni 
znajduje się w odległości 10 km od morza, również uznaje się ją za gminę nadmorską. W uzgodnieniu z Eurostatem dodatkowo gminy: 
Cedry Wielkie, Dygowo, Główczyce, Gniewino, Pruszcz Gdański, Sianów i Słupsk oraz miasto Koszalin, zostały uznane za 
nadmorskie. 
9 Posiadających 10 i więcej miejsc noclegowych. 
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Wykres 3. Obiekty noclegowe, miejsca noclegowe, turyści  korzystający i udzielone noclegi w gminach 

nadmorskich w lipcu i sierpniu 2013 r. 

 

 

 

 

W okresie wakacyjnym z obiektów znajdujących się na terenach nadmorskich skorzystało prawie 

1 187 tys. turystów – 21,2% nocujących w tym okresie w obiektach turystycznych. 

Na każde 1000 osób mieszkających na tych terenach do turystycznych obiektów noclegowych 

przyjechało 714 turystów. Udzielono im 6,6 mln noclegów i było to 34,8% wszystkich noclegów 

turystycznych w Polsce w tym okresie. Wynika z tego, że były to głównie pobyty długookresowe z przeciętną 

liczbą prawie 6 noclegów, podczas gdy średnia długość pobytu dla reszty Polski w tym okresie wynosiła 3 

noclegi. Stopień wykorzystania miejsc noclegowych dla gmin nadmorskich wyniósł 60,6%, podczas gdy 

średnio dla całego kraju osiągnął 45,7%. 
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Korzystający z bazy noclegowej terenów nadmorskich to głównie turyści krajowi - 82% (979 tys.), 

którym w czasie dwóch letnich miesięcy udzielono 5,8 mln noclegów (wzrost o 6,7% w stosunku do 2012 r.). 

Było to 35,9% ogólnej liczby turystów krajowych korzystających z noclegów w Polsce.  W tym okresie na 

terenie reszty kraju turyści krajowi skorzystali z 10,3 mln noclegów. Turyści zagraniczni korzystający z 

noclegów w obiektach na obszarach nadmorskich stanowili 28,8% wszystkich turystów zagranicznych w bazie 

noclegowej w czasie wakacji 2013 r. 

 

W turystycznych obiektach noclegowych na obszarach nadmorskich w okresie wakacyjnym 2013 r. 

odnotowano 208,0 tys. gości z zagranicy. Byli to głównie Niemcy (121,6 tys.), Rosjanie (12,7 tys.),  

Norwegowie (11,6 tys.) i Szwedzi (11,0 tys.). Turystom zagranicznym udzielono 874,7 tys. noclegów (wzrost 

o 12,5% w stosunku do 2012 r.). Na pozostałym terenie Polski przyjeżdżający z zagranicy w tym okresie (1,1 

mln) skorzystali z 2,2 mln noclegów, a więc średnio zatrzymywali się na 2 noce, czyli o połowę krócej niż  

przebywający na obszarach nadmorskich.  

 

Wykres 5. Noclegi udzielone w turystycznych obiektach noclegowych na obszarach nadmorskich 
w lipcu i sierpniu 2012 i 2013 r. 

 

 

Mapa.  Gminy nadmorskie według liczby udzielonych noclegów. 
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Wakacje10 2013 w bazie noclegowej na obszarach nadmorskich według klasyfikacji PKD11. 

Analizując dane według podziału PKD na obszarach nadmorskich zanotowano największy (o 14,7%)  

przyrost liczby obiektów w grupie 55.2 czyli obiektów pozostałych (obiekty noclegowe turystyczne i miejsca 

krótkotrwałego zakwaterowania). Największa dynamika liczby turystów korzystających z noclegów ogółem 

wystąpiła w grupie 55.3 (wzrost o 15,2% w stosunku do wakacji 2012 r.). Zaobserwowano także w grupie 

55.1, czyli w obiektach hotelowych, największy wzrost liczby turystów zagranicznych oraz liczby udzielonych 

noclegów ogółem w tym turystom zagranicznym.  

Tabl. 5 Podstawowe dane według klasyfikacji PKD na obszarach nadmorskich w 2012 r. i 2013 r. 

PKD Obiekty 
Miejsca 

noclegowe 

Turyści korzystający 
 

Udzielone noclegi 
 Stopień 

wykorzystania 
miejsc 

noclegowych 
w % 

razem 
w tym 
turyści 

zagraniczni 
razem 

w tym 
turystom 

zagranicz-
nym 

lipiec i sierpień 2012 

dział 55 1 963 175 867 1 102 382 184 843 6 384 733 802 877 59,3 

55.1 354 33 779 392 910 130 101 1 290 478 450 772 61,9 

55.2 1 524 126 617 613 399 35 467 4 707 078 279 730 60,6 

55.3 85 15 471 96 073 19 275 387 177 72 375 41,7 

lipiec i sierpień 2013 

dział 55 2 189 178 067 1 186 977 208 029 6 644 286 874 677 60,5 

55.1 359 34 878 424 453 151 431 1 440 856 538 423 65,7 

55.2 1 748 130 042 651 850 38 979 4 825 719 275 810 60,4 

55.3 82 13 147 110 674 17 619 377 711 60 444 47,1 

Lipiec i sierpień 2013 w porównaniu do lipca i sierpnia 2012 
w % 

dział 55 111,5 101,3 107,7 112,5 104,1 108,9 x 

55.1 101,4 103,3 108,0 116,4 111,7 119,4 x 

55.2 114,7 102,7 106,3 109,9 102,5 98,6 x 

55.3 96,5 85,0 115,2 91,4 97,6 83,5 x 

 

 
Notatkę opracował Wydział Statystyki Turystyki i Sportu  
w Departamencie Badań Społecznych i Warunków Życia GUS 
 (tel. 22 6083702, 22 4493031) 

                                                           
10 Za okres wakacyjny przyjęto lipiec i sierpień. 
11 PKD –Polska Klasyfikacja Działalności dział 55-zakwaterowanie w podziale na grupy:  

55.1 Hotele i podobne obiekty zakwaterowania 
55.2 Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania 
55.3 Pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe 


