
projekt z dnia 24.05.2013 r. 

R O Z P O R Z Ą D Z E N I E  

M I N I S T R A  S P O R T U  I  T U R Y S T Y K I
1)  

z dnia ………….. 2013 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, 

w których są świadczone usługi hotelarskie 

Na podstawie art. 45 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (Dz. U. 

z 2004 r. Nr 223, poz. 2268, z późn. zm.
2)

) zarządza się, co następuje: 

§ 1. W rozporządzeniu 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. 

z 2006 r. Nr 22, poz. 169 oraz z 2011 r. Nr 259, poz. 1553), wprowadza się następujące 

zmiany: 

1) w załączniku Nr 1 : 

a) skreśla się Lp. 25; 

b) w Lp. 28 pkt 9 otrzymuje brzmienie: 

9) popielniczka w j.m. w przypadku, 

gdy przedsiębiorca wyznaczy ją 

jako j.m. dla palących 

o o o o o o o o o o 

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

MINISTER 

SPORTU I TURYSTYKI 

  

                                                 

1)
 Minister Sportu i Turystyki kieruje działem administracji rządowej – turystyka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 

rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu 

działania Ministra Sportu i Turystyki (Dz. U. Nr 248, poz.1489). 
2)

 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703, 

z 2005 r. Nr 175, poz. 1462, z 2006 r. Nr 220, poz. 1600, z 2008 r. Nr 180, poz. 1112, z 2010 r. Nr 106, 

poz. 672 oraz z 2011 r. Nr 80, poz. 432 i Nr 171, poz. 1016. 
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UZASADNIENIE 

 

1. Istniejący  stan rzeczy w dziedzinie, która ma być unormowana oraz wyjaśnienie 

potrzeby i celu wydania aktu. 

Obowiązujące rozporządzenie 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. z 2006 r., Nr 22, poz. 169 z późn zm.) określa w załączniku Nr 1 Lp. 25 

wymóg posiadania przez hotele i motele wszystkich kategorii wyznaczonych jednostek 

mieszkalnych dla palących oraz w załączniku Nr 1 Lp. 28 pkt 9 określa wymóg dla hoteli 

i moteli wszystkich kategorii wyposażenia w popielniczkę jednostek mieszkalnych 

wyznaczonych dla palących, o ile przedsiębiorca wyznaczy w swoim obiekcie taką jednostkę.   

 

2. Wykazanie różnic między dotychczasowym a proponowanym stanem prawnym.  

 

Różnice między dotychczasowym a proponowanym stanem prawnym w zakresie 

regulacji to zniesienie w hotelach i motelach wszystkich kategorii wymogu posiadania 

wyznaczonych jednostek mieszkalnych dla palących przy jednoczesnym zastąpieniu wymogu 

dla hoteli i moteli wszystkich kategorii co do wyposażenia w popielniczkę jednostek 

mieszkalnych wyznaczonych dla palących wymogiem wyposażenia w popielniczkę jednostek 

mieszkalnych wyznaczonych dla palących, o ile przedsiębiorca wyznaczy w swoim obiekcie 

taką jednostkę.  

 

3. Charakterystyka i ocena przewidywanych, związanych z wejściem w życie aktu, 

skutków prawnych, w tym w szczególności dotyczących ograniczenia uznaniowości i 

uproszczenia stosowanych procedur. 

 

Rozporządzenie dostosowuje przepisy rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy 

z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są 

świadczone usługi hotelarskie do przepisów ustawy z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie 

zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz. U. z 1996 r. 

Nr 10, poz. 55, z późn. zm.) poprzez zniesienie wymogu posiadania przez hotele i motele 
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wszystkich kategorii wyznaczonych jednostek mieszkalnych dla palących. Rozporządzenie 

nie będzie miało wpływu na  ograniczenie uznaniowości i uproszczenia stosowanych 

procedur. 

 

Projekt rozporządzenia jest zgodny z prawem Unii Europejskiej. 

 

Proponowany projekt rozporządzenia nie zawiera przepisów technicznych w rozumieniu   

przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie 

funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. Nr 239, poz. 

2039, z późn. zm.) i w związku z tym nie podlega procedurze notyfikacji w rozumieniu 

przepisów tego rozporządzenia.  
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OCENA SKUTKÓW REGULACJI 

1. Wskazanie podmiotów na które oddziałuje akt normatywny. 

Rozporządzenie zmieniające będzie oddziaływało na przedsiębiorców prowadzących 

działalność gospodarczą polegającą na świadczeniu usług hotelarskich, a także na 

konsumentów usług hotelarskich, określa ono bowiem z jednej strony wymagania i procedury 

kategoryzacyjne dla obiektów hotelarskich, w szczególności dla hoteli i moteli, a z drugiej 

wyznacza minimalny zakres usług i poziom standardu usług hotelarskich jakiego może 

oczekiwać potencjalny klient korzystający z usług hotelarskich w hotelu i motelu. 

Rozporządzenie będzie także oddziaływało na marszałków województw, którzy bezpośrednio 

wdrażają przepisy rozporządzenia, a także na ministra właściwego do spraw turystyki, który 

łącznie z ww. organami jednostek samorządu terytorialnego posiadają uprawnienia do 

kontroli obiektów świadczących usługi hotelarskie.  

2. Konsultacje społeczne.  

Projekt rozporządzenia został poddany konsultacjom społecznym z organizacjami 

zrzeszającymi przedsiębiorców świadczących usługi hotelarskie. W procesie konsultacji 

społecznych zostały uwzględnione następujące organizacje:  

 

1) Izba Gospodarcza Hotelarstwa Polskiego,  

2) Polska Izba Hotelarstwa,  

3) Polska Federacja Campingu i Caravaningu,  

4) Fundacja „Warsaw Destination Alliance”,  

5) Stowarzyszenie Konferencje i Kongresy w Polsce,   

6) Polska Federacja Turystyki Wiejskiej „Gospodarstwa Gościnne”, 

7) Polskie Towarzystwo Schronisk Młodzieżowych,  

8) Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze,  

9) Małopolska Izba Hotelarska „Gremium”,  

10) Fundacja „Polish Prestige Hotels”, 

11) Stowarzyszenie Zarządców Obiektów Rekreacyjno – Turystycznych, 

12) Związek Miast Polskich, 

13) Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej, 

14) Unia Metropolii Polskich, 

15) Unia Miasteczek Polskich, 
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16) Związek Powiatów Polskich, 

17) Związek Województw Polskich, 

18) Marszałkowie Województw (16), 

19) Federacja Konsumentów, 

20) Stowarzyszenie  Konsumentów Polskich. 

 

Projekt rozporządzenia zostanie również przesłany do zaopiniowania do Komisji 

Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. 

Projekt rozporządzenia, zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności 

lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414, z późn. zm.) został 

udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Sportu i Turystyki  

W celu wykonania obowiązku wynikającego z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. 

o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414, z późn. 

zm.
3
)), projekt rozporządzenia został zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej 

Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego 

Centrum Legislacji w zakładce „Rządowy Proces Legislacyjny”, zgodnie z wymaganiami 

§ 11a ust. 1 uchwały nr 49 Rady Ministrów z dnia 19 marca 2002 r. Regulamin pracy Rady 

Ministrów (M. P. Nr 13, poz. 221, z późn. zm.
4
)). 

3. Przedstawienie wyników analizy wpływu aktu normatywnego, w szczególności 

na: 

• sektor finansów publicznych, w tym budżet państwa i budżety jednostek samorządu 

terytorialnego 

Wejście w życie projektowanego rozporządzenia nie wywoła skutków dla budżetu 

państwa nieprzewidzianych w danej części budżetowej, ani nie będzie skutkowało zmianą 

poziomu dochodów własnych bądź wydatkami jednostek samorządu terytorialnego.  

 

  

                                                 

3)
 Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 42, poz. 337 oraz z 2011 r. Nr 106, 

poz. 622 i Nr 161, poz. 966 
4)

 Zmiany wymienionej uchwały zostały ogłoszone w M. P. z 2002 r. Nr 30, poz. 482, z 2004 r. Nr 42, 

poz. 734, z 2005 r. Nr 55, poz. 757, z 2006 r. Nr 40, poz. 439, z 2009 r. Nr 20, poz. 246, z 2010 r. Nr 5, 

poz. 47 oraz z 2011 r. Nr 1, poz. 6, Nr 50, poz. 553, Nr 78, poz. 785 i Nr 113, poz. 1146. 
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• rynek pracy 

Projekt rozporządzenia  nie będzie miał wpływu na rynek pracy. 

 

•  konkurencyjność  gospodarki i przedsiębiorczość, w tym na funkcjonowanie 

przedsiębiorstw 

Projekt rozporządzenia nie będzie miał wpływu na konkurencyjność  gospodarki i 

przedsiębiorczość. Natomiast będzie miał wpływ na  funkcjonowanie przedsiębiorstw w ten 

sposób, iż zniesie obligatoryjny wymóg  posiadania przez  hotele i motele wszystkich 

kategorii wyznaczonych jednostek  mieszkalnych dla palących. 

 

•  sytuację i rozwój regionalny 

 

Projekt rozporządzenia  nie będzie miał wpływu sytuację i rozwój regionalny.  

 


