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ZASZEREGOWANIE I EWIDENCJA 
PÓL BIWAKOWYCH 

 

 
 
 
Wymagane dokumenty:  

 
Wniosek o zaszeregowanie obiektu hotelarskiego do rodzaju „pole biwakowe” na 
terenie Gminy Mosina (formularz wniosku stanowi załącznik nr 1 do niniejszej 
procedury). 
Załączniki do wniosku: 

1. opis obiektu potwierdzający stopień spełnienia przez ten obiekt wymagań dla 
rodzaju „pole biwakowe” (załącznik nr 2 do niniejszej procedury), 

2. kserokopie dokumentów (poświadczone za zgodność z oryginałem) 
potwierdzające spełnienie wymagań budowlanych, przeciwpożarowych 
i sanitarnych obiektu, 

3. dowód wniesienia opłaty za dokonanie oceny spełnienia przez obiekt 
hotelarski wymagań niezbędnych do zaszeregowania obiektu do rodzaju 
„pole biwakowe”. 

Zgłoszenie zmiany wpisu  do ewidencji pól biwakowych (załącznik nr 3 do niniejszej 
procedury ). 
Zawiadomienie o zakończeniu świadczenia usług hotelarskich lub o zmianie rodzaju 
obiektu hotelarskiego (załącznik nr 4 do niniejszej procedury). 

 

 
Odpowiedzialny Referat: Urząd Miejski w Mosinie,  

Referat Spraw Obywatelskich  
i Działalności Gospodarczej 
pl. 20 Października 1, 62-050 Mosina 
I piętro, pok. 116, tel. 8109-562, 8109-563 

 

 
Opłaty: Opłata za dokonanie oceny spełnienia przez obiekt hotelarski wymagań niezbędnych 

do zaszeregowania obiektu do rodzaju „pole biwakowe” w wysokości 10% 
najniższego wynagrodzenia, określonego przez ministra właściwego do spraw pracy. 

Opłata skarbowa za wydanie decyzji administracyjnej - 10 zł 

 Opłata wnoszona jest na rachunek Urzędu Miejskiego:   

GBS Mosina 2690480007 0000 0215 2000 0002 

 

 
Termin i sposób załatwienia: Zgodnie z ustawą o usługach turystycznych przed rozpoczęciem świadczenia usług  

hotelarskich w obiekcie hotelarskim rodzaju „pole biwakowe” przedsiębiorca jest 
zobowiązany uzyskać decyzję administracyjną o zaszeregowaniu tego obiektu. 
Zaszeregowanie obiektu hotelarskiego do rodzaju „pole biwakowe” następuje 
za wniosek przedsiębiorcy podejmującego świadczenie usług , w formie decyzji 
administracyjnej. 



 

- Strona 2 z 2 - 

 
Przed wydaniem decyzji administracyjnej o zaszeregowaniu , obiekt (pole biwakowe) 
podlega ocenie co do spełnienia wymagań: sanitarnych, przeciwpożarowych, 
budowlanych i w zakresie jego wyposażenia.  
W przypadku spełnienia wszystkich niezbędnych wymagań, organ prowadzący 
wydaje decyzję administracyjną o zaszeregowaniu obiektu do rodzaju „pole 
biwakowe” oraz dokonuje wpisu do ewidencji pól biwakowych w ciągu miesiąca od 
daty złożenia wniosku. 
Wnioski o zaszeregowanie obiektu hotelarskiego do rodzaju „pole biwakowe” 
na terenie Gminy Mosina, zgłaszanie zmian wpisu do ewidencji pól biwakowych 
i zawiadomienie o zakończeniu świadczenia usług hotelarskich należy składać 
w Referacie Spraw Obywatelskich i Działalności Gospodarczej Urzędu Miejskiego 
w Mosinie 

 

 
Podstawa prawna:                     Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego  

(Dz. U. z 2017 poz. 1257 z późn. zm.) 

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o usługach  turystycznych (tekst jednolity: Dz. U. 
z 2017 poz. 1553 z późn. zm.).  
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 2006r. Nr 22 poz. 169). 
Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie opłat 
związanych z zaszeregowaniem obiektu hotelarskiego (Dz. U. z 2011r. Nr. 10 poz. 
54). 
Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o Opłacie Skarbowej (Dz. U. z 2016r. poz. 1827 
z późn. zm.) 

 

 
Tryb odwoławczy: Od decyzji  administracyjnej przysługuje stronie odwołanie do Samorządowego 

Kolegium Odwoławczego w Poznaniu za pośrednictwem Burmistrza Gminy Mosina, 
w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji administracyjnej. 

 

 
Inne informacje: Organ prowadzący ewidencję ma prawo kontrolować, w zakresie swojej właściwości 

miejscowej, przestrzeganie wymagań budowlanych., sanitarnych, 
przeciwpożarowych oraz minimalnych wymagań co do wyposażenia pól 
biwakowych, w których są świadczone    

 

 
 


