
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 
 Rozporządzenie Ministra Sportu I Turystyki zmieniające 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 Lubuskiego,  Departament Infrastruktury Społecznej za pośrednictwem Biura Związku Województw RP 

Organizacja 
samorządowa 

Związek Województw RP 

Osoba do kontaktu Małgorzata Rudnicka  

e-mail m.rudnicka@lubuskie.pl 

tel. 68 45 65 589 
 
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.  

1): § 18 ust. 3 pkt 5 Wnosimy o zmianę treści na: 
„Marszałek województwa 
zawiadamia przedsiębiorcę  
o wykreśleniu obiektu z wykazu 
obiektów, które uzyskały 
promesę, z wyjątkiem 

przedsiębiorcy, który już uzyskał w 
terminie jej obowiązywania decyzję  

o zaszeregowaniu obiektu do 
określonego rodzaju i kategorii”.   

Otrzymanie decyzji  

o zaszeregowaniu obiektu do 

określonego rodzaju i kategorii,  

a tym samym wpisanie obiektu do 

Ewidencji Obiektów Hotelarskich” 

jest równoznaczne wykreśleniem 

obiektu z Wykazu Promes. 

Przedsiębiorcy w decyzjach  

o udzieleniu promesy informowani 

są, że promesy, a tym samym 

wpis do Wykazu Promes, 

W opinii projektodawcy celowe jest 
informowanie wszystkich 
przedsiębiorców, którzy zostali 
wykreśleni  z wykazu promes dla 
obiektu o fakcie tego wykreślenia, 
także tych, którzy w  terminie 
obowiązywania promesy otrzymali 
decyzje o zaszeregowaniu obiektu 
do określonego rodzaju i  kategorii. 
  
Decyzje kategoryzacje nie  muszą 
zawierać  informacji  o ww. 
wykreśleniu.  
 
Skala ww. zawiadomień w skali kraju 
nie będzie wielka.  
Aktualnie,  zgodnie z danymi 
posiadanymi przez MSiT  
udzielonych jest  40 promes w całym 

 

mailto:kwrist@mac.gov.pl


  2 
 

obowiązuje do wydania decyzji 

zaszeregowującej obiekt do 

określonego rodzaju  

i kategorii. Ponowne 

informowanie przedsiębiorcy  

o ww. fakcie, jest zbędne  

i niepotrzebnie wydłuża prace 

administracyjne. 

 

kraju.  

2.  

4) h): Lp.46,  
5) k): Lp.37 pkt 2 

Wnosimy o wykreślenie zapisów 
[4) h): Lp.46, 5) k): Lp.37 pkt 2 ]  
o treści: „Woda w nieckach 
basenowych wykorzystywanych 
do sportu, rekreacji oraz w 
zespołach odnowy biologicznej 
powinna spełniać wymagania 
takie jak woda w pływalniach, 
zgodnie z przepisami wydanymi 
na podstawie ustawy z dnia  
18 sierpnia 2011 r.  
o bezpieczeństwie osób 
przebywających na obszarach 
wodnych (Dz. U. Nr 208, poz. 
1240, z późn. zm.). 

Bieżący nadzór nad stanem wody 

leży w kompetencjach i zakresie 

działań Państwowej Inspekcji 

Sanitarnej, a nie Urzędów 

Marszałkowskich. 

 

Przepis, którego dotyczy uwaga  
został wprowadzony w wyniku 
uwzględnienia przez MSiT uwagi 
Ministra Zdrowia, 
MSiT zgadza się, iż w  istocie nie 
należy nakładać  na komisje 
oceniające obiekty powołane przez 
marszałków województw obowiązku 
nadzoru  nad stanem czystości wody 
basenach znajdujących się w 
obiektach hotelarskich, co faktycznie  
leży w kompetencjach i zakresie 
działań Państwowej Inspekcji 
Sanitarnej.  
 
Przepis  zostanie zmieniony   w 
porozumieniu z Ministrem Zdrowia. 
 
MSIT zaproponuje MZ następujące 
brzmienie przepisu:  
 
 „ Ocena obiektu obejmuje 
sprawdzenie dokumentów     
poświadczających dokonywanie 
okresowych badań czystości wody 
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oraz sprawdzenie spełnienia 
obowiązku w  zakresie 
informowania ludności o jakości 
wody  w znajdujących się                  
w obiekcie nieckach basenowych 
wykorzystywanych do sportu, 
rekreacji oraz w zespołach odnowy 
biologicznej,  na zasadach 
określonych dla pływalni,  zgodnie z  
przepisami wydanymi na podstawie 
art. 11 ustawy z dnia 18 sierpnia 
2011 r. o bezpieczeństwie osób 
przebywających na obszarach 
wodnych (Dz. U. Nr 208, poz. 1240, 
z późn. zm.)” .  
 

 
 


