
UWAGI W RAMACH UZGODNIEŃ Z KOMISJĄ WSPÓLNĄ RZĄDU I SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 
 

Wypełniony formularz należy przesłać na adres: kwrist@mac.gov.pl w formacie umożliwiającym edycję.  

Plik należy zapisać np.: MRiRW PROW - woj.zachodniopomorskie; MŚ udostępnianiu inf. o środowisku – m.Kraków. 

Informacja o projekcie: 

Tytuł 
projekt rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki zmieniającego rozporządzenie w sprawie obiektów hotelarskich i innych 

obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie 
Autor   Minister Sportu i Turystyki 

Projekt z dnia 13 maja 2015 r. 

 
Informacje o zgłaszającym uwagi:   

Urząd Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego za pośrednictwem Biura Związku Województw RP 

Organizacja samorządowa Związek Województw RP 

Osoba do kontaktu 
Rafał Cieślik 

e-mail 
rafal.cieslik@zwrp.pl ; biuro@zwrp.pl 

 

tel. (22) 831 14 41 
 
Uwagi: 

Lp. 

Część dokumentu, 
do którego odnosi 
się uwaga (np. art., 

nr str., rozdział) 

Treść uwagi (propozycja zmian) Uzasadnienie uwagi Stanowisko resortu Odniesienie do 
stanowiska resortu 

1.  

Projekt z dnia 13 
maja 2015 r. 
Rozporządzenie 
Ministra Sportu i 
Turystyki 
zmieniające 
rozporządzenie w 
sprawie obiektów 
hotelarskich i innych 
obiektów, w których 
są świadczone usługi 
hotelarskie, str. 2, § 
18, ust. 3, 4, 5 

Uchylić w całości ust. 3, 4 i 
5 (w projekcie  
rozporządzenia) i nadać 
nowy ust. 3 w brzmieniu: 
 

3. Marszałek województwa 
wydaje z urzędu decyzję o 
wykreśleniu z wykazu 
obiektów, które uzyskały 
promesę, jeżeli 
przedsiębiorca wystąpił z 
wnioskiem o wykreślenie 
obiektu z wykazu obiektów, 
które uzyskały promesę, 
przed upływem terminu jej 
ważności. 

 
 

Promesa wydawana jest w formie 
decyzji administracyjnej na czas 
określony nie dłuższy niż dwa lata. 
Po terminie jej ważności nie ma 
potrzeby wydawania decyzji 
wykreślającej dany obiekt hotelarski 
z wykazu obiektów, które uzyskały 
promesę, gdyż termin ważności tej 
decyzji jest już ustalony. Po 
wygaśnięciu promesy wydana 
decyzja jest nieważna/nie trzeba jej 
uchylać. 
 
W przypadku zaszeregowania 
obiektu, któremu udzielono 
promesy, przed upływem terminu 
ważności tej promesy, powinno się 
w jednej decyzji zawrzeć uchylenie 

Uwaga nieuwzględniona  
 
W opinii MSiT nie ma potrzeby 
wydawania decyzji o wykreśleniu z 
wykazu obiektów, które uzyskały 
promesę, jeżeli przedsiębiorca 
wystąpił z wnioskiem o wykreślenie 
obiektu z wykazu obiektów, które 
uzyskały promesę, przed upływem 
terminu jej ważności.  
 
Wykreślenie z wykazu promes jest 
czynnością materialno-techniczną 
dokonywaną w wyniku upływu 
terminu ważności promesy, wskutek 
bezprzedmiotowości  decyzji o 
promesie lub na wniosek 
przedsiębiorcy, który uzyskał 
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decyzji o przyrzeczeniu 
zaszeregowania obiektu 
hotelarskiego do odpowiedniego 
rodzaju i kategorii i dokonaniu 
zaszeregowania obiektu do rodzaju i 
nadaniu kategorii. Aby uniknąć 
wydawania dwóch decyzji 
jednocześnie.  
 
W przypadku odmowy 
zaszeregowania obiektu, któremu 
udzielono promesy, przed upływem 
terminu ważności tej promesy, nie 
powinno się wydawać decyzji o 
wykreśleniu obiektu z wykazu 
obiektów, które uzyskały promesę, 
tylko pozwolić przedsiębiorcy na 
uzupełnienie braków w wyposażeniu 
i usługach do czasu trwania 
promesy. Promesa jest przecież 
wydawana w celach informacyjnych 
i promocyjnych obiektu 
hotelarskiego na czas budowy, 
rozbudowy, przebudowy. 

promesę.  
 
W opinii MSiT celowe jest 
informowanie wszystkich 
przedsiębiorców, którzy zostali 
wykreśleni  z wykazu promes,  o tym 
wykreśleniu. 
Skala ww. zawiadomień w skali kraju 
nie będzie wielka.  
Aktualnie,  zgodnie z danymi 
posiadanymi przez MSiT  
udzielonych jest  40 promes w całym 
kraju. 

3.       

4.       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


