Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

URZĄD MIASTA SIEMIATYCZE
ul. Pałacowa 2
17-300 Siemiatycze
tel. 85 65-65-800
fax. 85-65-65-803
www.siemiatycze.eu
urzad@siemiatycze.eu

KARTA USŁUGI
PR.0143.7.9.2013
Ważne od: 7.02.2019

NAZWA USŁUGI:
Wpis do ewidencji innych obiektów świadczących usługi hotelarskie
PODSTAWA PRAWNA:
 Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i
przewodników turystycznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 238)
 Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów
hotelarskich i innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie (Dz. U. z 2017 r. poz.
2166)

WYMAGANE DOKUMENTY:
Wniosek o wpis do ewidencji innych obiektów świadczących usługi hotelarskie.
Załączniki:
1. Opis obiektu
2. Deklaracja dotycząca spełniania minimalnych wymagań co do wyposażenia dla innych obiektów, w
których świadczone są usługi hotelarskie

FORMULARZE DO POBRANIA:
Druk dostępny w pokoju nr 10 lub do pobrania na stronie internetowej Miasta

OPŁATY:
Nie podlega.

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku.

MIEJSCE ZŁOŻENIA WNIOSKU:
Urząd Miasta Siemiatycze
ul. Pałacowa 2
17-300 Siemiatycze, parter, kancelaria ogólna

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Referat Przedsiębiorczości, Promocji i Turystyki
pok. nr 10, tel. 85 65 65 808 (818)
Urząd Miasta czynny jest w godzinach:
- poniedziałek od 7:30 do 17:00
- wtorek - czwartek od 7:30 do 15:30
- piątek od 7:30 do 14:00

TRYB ODWOŁAWCZY/SKARGOWY:
W przypadku odmowy dokonania wpisu do ewidencji innych obiektów, w których świadczone są usługi
hotelarskie wydana zostaje decyzja administracyjna, od której stronie przysługuje prawo wniesienia
odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku w terminie 14 dni od dnia jej
doręczenia.

UWAGI:
Na terenie Miasta Siemiatycze ewidencję innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie
prowadzi Burmistrz Miasta Siemiatycze.

Podmiot świadczący usługi hotelarskie w obiekcie zgłoszonym do ewidencji ma obowiązek przekazywania
do organu ewidencyjnego informacji o następujących zmianach:
 zaprzestaniu świadczenia usług,
 uzyskaniu zaszeregowania do odpowiedniego rodzaju obiektu hotelarskiego,
 zmianie działalności sezonowej na stałą lub odwrotnie,
 zmianie liczby miejsc noclegowych, liczby jednostek mieszkalnych, zmianie numeru telefonu, a także –
o ile obiekt posiada – o zmianie numeru faksu, adresu poczty elektronicznej oraz adresu strony
internetowej,
 zmianie zakresu świadczonych usług, w tym gastronomicznych.
Przedsiębiorca świadczący usługi hotelarskie informuje organ prowadzący ewidencję obiektów
hotelarskich o zdarzeniach powodujących przejściowo wstrzymanie lub istotne ograniczenie zakresu
świadczonych usług oraz zdarzeniach powodujących przejściowo wstrzymanie świadczonych usług.
Ewidencja jest jawna w części objętej wpisem do kart ewidencyjnych obiektu.
Organ prowadzący ewidencję ma prawo kontrolować, w zakresie swojej właściwości miejscowej,
przestrzeganie wymagań budowlanych, sanitarnych, przeciwpożarowych oraz minimalnych wymagań, co
do wyposażenia innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie.
INFORMACJA
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych):
1) administratorem danych osobowych jest Burmistrz Miasta Siemiatycze, Siemiatycze, ul. Pałacowa 2;
2) dane kontaktowe do inspektora ochrony danych w Mieście Siemiatycze - Urząd Miasta adres e-mail
iod@siemiatycze.eu, tel. 85 6565813, Urząd Miasta Siemiatycze ul. Pałacowa 2;
3) Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu dokonania wpisu do ewidencji obiektów
świadczących usługi hotelarskie na podstawie art. 6 ust 1 lit. c ogólnego rozporządzenia;
4) Państwa dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorcom;
5) dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
6) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodnie z przepisami prawa
(Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej,
jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów
zakładowych (Dz. U. Nr 14, poz. 67 z późn. zm.);
7) posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania;
8) mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uznają, iż
przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o
ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
9) podanie przez Państwa danych osobowych jest warunkiem realizacji wniosku o dokonanie wpisu do
ewidencji obiektów świadczących usługi hotelarskie;
10) Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

Opracował:
Katarzyna Prochowicz

Sprawdził:
Katarzyna Prochowicz

Zatwierdził:
Piotr Siniakowicz
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