
............................................................... Lublin, .............................................

...............................................................

...............................................................

...............................................................
(nazwa i siedziba / lub 

imię i nazwisko oraz adres przedsiębiorcy)

NIP ........................................................

numer KRS ................................... lub /

numer wpisu do ewidencji 
działalności gospodarczej .....................

Urząd Miasta Lublin
Wydział Sportu
20-609 Lublin
ul. Filaretów 44

Wniosek 
o zaszeregowanie obiektu hotelarskiego do rodzaju pole biwakowe

Na podstawie art. 39 ust. 1, art. 38 ust. 2, art. 35 ust. 1 ustawy o usługach turystycznych z dnia 29 sierpnia 
1997 r.1 oraz § 5 ust. 1 - 3, § 2 ust. 2 pkt 3), § 16 ust. 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 
sierpnia  2004  r.  w  sprawie  obiektów  hotelarskich  i  innych  obiektów,  w  których  są  świadczone  usługi  
hotelarskie2

wnoszę o zaszeregowanie do rodzaju pole biwakowe obiektu:

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................
(nazwa obiektu)

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................
(adres obiektu)

numer telefonu / faks: ......................................................

e-mail: .............................................................................

strona www: ....................................................................

Deklarowany okres świadczenia usług: stały / sezonowy*, w okresie od ....................... do ...........................

Liczba potencjalnych miejsc noclegowych / stanowisk obozowania: .................................................................
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Opis obiektu:

Obiekt  spełnia  wymagania  dla  rodzaju  „pole  biwakowe”  zgodnie  z  zał.  nr  3  rozporządzenia  Ministra 
Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których 
są świadczone usługi hotelarskie (tekst jednolity - Dz. U. z 2017 r. poz. 2166)2  posiadając:

 -    ogrodzenie terenu: profesjonalne / prowizoryczne*,

 -    pojemniki na śmieci,

 -    umywalnie osobne dla kobiet i mężczyzn,

 -    ustępy osobne dla kobiet i mężczyzn: na terenach skanalizowanych ustępy spłukiwane wodą bieżącą / 

na terenach nieskanalizowanych – biotoalety* ,

 -    punkty poboru wody do picia na terenie obozowiska.

*  niepotrzebne skreślić

Wskazanie  osoby upoważnionej  do  reprezentowania  wnioskodawcy w postępowaniu  o  ustalenie 
rodzaju obiektu hotelarskiego:
imię: ...............................................................................

nazwisko: .......................................................................

Załączniki :
(należy składać w  oryginałach, odpisach lub kopiach poświadczonych notarialnie)

1.    Dokumenty potwierdzające spełnianie w obiektach hotelarskich wymagań:

1)    budowlanych:

a)    przez wszystkie obiekty - książka obiektu budowlanego, o której mowa w art. 64 ustawy z dnia 7 lipca 
1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186), przedstawiona do wglądu organowi dokonującemu 
kontroli  lub  oceny  obiektu  budowlanego,  w  przypadku  obiektów  budowlanych,  w  stosunku  do  których 
obowiązek  posiadania  książki  obiektu  budowlanego  istnieje  na  podstawie  tej  ustawy
oraz

b)    przez obiekty hotelarskie należące odpowiednio do XIV, XVII lub IX kategorii obiektów budowlanych, o  
ile  obiekt  budowlany  składa  się  z  kilku  części,  z  których  każda  zostaje  zakwalifikowana  do  określonej 
kategorii obiektów budowlanych, zgodnie z załącznikiem do ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane 
- ostateczna decyzja  o pozwoleniu na budowę wraz z zaświadczeniem właściwego organu administracji 
architektoniczno-budowlanej o dokonanym zgłoszeniu zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego 
lub jego części,  w stosunku do którego właściwy organ nie wniósł  sprzeciwu, lub ostateczna decyzja o 
pozwoleniu  na  użytkowanie  obiektu  budowlanego,  a  w  przypadku  obiektów budowlanych  wzniesionych 
przed dniem 1 kwietnia 1995 r., które utraciły wymienione dokumenty - opinia rzeczoznawcy budowlanego 
stwierdzająca bezpieczeństwo użytkowania obiektu budowlanego;

2)        przeciwpożarowych  -  opinia  właściwego  miejscowo  komendanta  miejskiego  Państwowej  Straży 
Pożarnej;

3)        sanitarnych - opinia właściwego miejscowo państwowego powiatowego inspektora sanitarnego, a w 
obiektach  hotelarskich,  które  znajdują  się  na  terenie  jednostki  organizacyjnej  podległej  ministrowi 
właściwemu do spraw wewnętrznych lub przez niego nadzorowanej lub na terenie administrowanym przez 
organ  podległy  ministrowi  właściwemu  do  spraw  wewnętrznych  lub  przez  niego  nadzorowany  -  opinia 
właściwego miejscowo państwowego inspektora sanitarnego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych.

2.    Dowód wniesienia opłaty za dokonanie oceny spełniania przez obiekt hotelarski wymagań niezbędnych 
do zaszeregowania obiektu do rodzaju pole biwakowe3

Opłaty należy dokonać na konto bankowe wskazane przez urząd w opisie usługi
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Podstawa prawna:
1 Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników 
turystycznych  (tekst jednolity - Dz. U. z 2019 r. poz. 238)
2 Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich 
i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie (tekst jednolity - Dz. U. z  2017 r. poz. 2166).
3 Rozporządzenie  Ministra  Sportu  i  Turystyki  z  dnia  29  grudnia  2010  r.  w  sprawie  opłat  związanych 
z zaszeregowaniem obiektu hotelarskiego (Dz. U. z  2011 r. Nr 10, poz. 54).

Oświadczam,  że  zapoznałem  się  z  klauzulą  informacyjną  wynikającą  z  realizacji  obowiązków 
wskazanych w rozporządzeniu RODO, zamieszczoną w karcie  informacyjnej nr ST-013 na stronie 
internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Lublin.

…........................................
(podpis wnioskodawcy)

Uwagi dla składającego wniosek:
W przypadku stwierdzenia  braków formalnych we wniosku (brak kompletu dokumentów),  wnioskodawca 
zostanie wezwany do ich usunięcia w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania.

Niewykonanie  wezwania  w  podanym  terminie  skutkuje  pozostawieniem  sprawy  bez  rozpoznania,  na 
podstawie art. 64 § 2 ustawy z dnia  14 czerwca 1960 r.  Kodeks postępowania administracyjnego (tekst 
jednolity - Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.).
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