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URZĄD MIASTA MYSŁOWICE  
ul. Powstańców 1, 41-400 Mysłowice 

tel.: (32) 31-71-100 fax.: (32) 222-25-65 
Godziny urzędowania: poniedziałek 7.30-17.00;  

wtorek, środa, czwartek 7.30-15.30; piątek 7.30-14.00 

Karta usługi 
KP-06 

 

Wpis do ewidencji obiektów świadczących usługi hotelarskie, niebędących obiektami 
hotelarskimi oraz pól biwakowych na terenie Gminy Miasto Mysłowice 

 

WYMAGANE DOKUMENTY 

• Wniosek o dokonanie wpisu do ewidencji obiektów świadczących usługi hotelarskie,                                       
niebędących obiektami hotelarskimi oraz pól biwakowych na terenie Gminy Miasto                                           
Mysłowice. 

• Deklaracja dotycząca spełnienia minimalnych wymagań, co do wyposażenia dla obiektów 
świadczących usługi hotelarskie, niebędących obiektami hotelarskimi oraz pól biwakowych  
na terenie Gminy Miasto Mysłowice.  

• Opis obiektu (pola biwakowego).      

 

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY 

Urząd Miasta Mysłowice ul. Powstańców 1 

Kancelaria Prezydenta -  Zespół Kultury i Sportu  

Złożenie dokumentów: Biuro Obsługi Mieszkańca   

Odbiór dokumentów: Zespół Kultury i Sportu 

 

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY 

Niezwłocznie od daty złożenia kompletnego wniosku. 

Do 30 dni od daty złożenia kompletnego wniosku dla pól biwakowych. 

 

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY 

Wpis do ewidencji. 

Decyzja administracyjna dla pól biwakowych. 

 

OPŁATY 

1. Za dokonanie oceny spełniania przez obiekt hotelarski wymagań niezbędnych do 
zaszeregowania obiektu do rodzaju pole biwakowe – opłata wynosi 100,00 zł. 
(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). 

2. Za wydanie decyzji o zaszeregowaniu obiektu hotelarskiego do rodzaju pole biwakowe - 
opłata wynosi 10,00 zł (Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej -  
t.j. Dz. U. z 2016r.  poz.65  z późn. zm.). 

3. Za zaświadczenie o wpisie do ewidencji wydanym na wniosek strony wnoszona jest opłata                        
w wysokości 17,00 zł (art.1 ust.1 pkt 1 lit b ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie 
skarbowej - t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 65 z późn. zm.). 
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4. Za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego 
odpisu, wypisu lub kopii opłata wynosi 17,00 zł (art.1 ust.2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. 
o opłacie skarbowej – t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 65 z późn. zm.). 

Opłaty można dokonać w Kasie nr 1 w Biurze Obsługi Mieszkańca ul. Powstańców 1 lub na konto 
Urzędu: Bank Śląski S.A.  nr 57 1050 1214 1000 0023 5654 7055.  

 

TRYB ODWOŁAWCZY 

• W przypadku wydania decyzji o odmowie wpisu do ewidencji, w terminie 14 dni od dnia 
doręczenie rozstrzygnięcia, 

• Od decyzji o zaszeregowaniu lub odmowie zaszeregowania obiektu do kategorii Pole 
biwakowe, w terminie 14 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia. 

 

DODATKOWE INFORMACJE 

Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Zespołu Kultury i Sportu tel. (032) 31-71-217  
e-mail: j.tucharz@myslowice.pl. 

 

PODSTAWA PRAWNA 

• Ustawa z dnia  29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (t.j. Dz. U. z 2016r. poz.187.). 

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004r. 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.). 

• Zarządzenie nr 677/16 Prezydenta Miasta Mysłowice z dnia 30 listopada 2016r. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


