…..........................................................

Chełm, dnia ................................

(imię i nazwisko, nazwa lub pieczątka imienna,
czytelny podpis właściciela/zarządzającego obiektem)
….......................................................................
….......................................................................
(adres zamieszkania, adres siedziby przedsiębiorcy)

Prezydent Miasta Chełm

Zgłoszenie do ewidencji innych obiektów,
w których świadczone są usługi hotelarskie
Na podstawie art. 38 ust. 3 i art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 o usługach
hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (Dz. U. z 2019 r. poz.
238) zgłaszam obiekt do ewidencji innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie,
prowadzonej przez Prezydenta Miasta Chełm:
1. Nazwa własna obiektu:

adres obiektu (kod pocztowy, miejscowość, ulica, nr domu/lokalu):

_______________________________________________________________________________________
nr telefonu, nr faksu: ______________________________________________________________________
e-mail:

_____________________________________________________________________

adres strony www: ________________________________________________________________

2. Dane przedsiębiorcy świadczącego usługi hotelarskie w obiekcie:
nazwa przedsiębiorcy: ____________________________________________________________________
imię i nazwisko właściciela/zarządzającego obiektem: ___________________________________________
osoba uprawniona do reprezentowania przedsiębiorcy: ___________________________________________
adres (kod pocztowy, miejscowość, ulica, nr domu/lokalu): ________________________________________

nr telefonu, nr faksu: ______________________________________________________________________
Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP) przedsiębiorcy oraz numer wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego
(KRS) albo numer wpisu do ewidencji działalności gospodarczej – o ile taki posiada:
_______________________________________________________________________________________
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3. Okres świadczenia usług:
stały/sezonowy
Czas trwania sezonu - w okresie od ______________ do _________________
4. Informuję, że ilość miejsc noclegowych wynosi: ________________

________________ dnia _________________

_________________________

(miejscowość)

(pieczątka imienna, czytelny podpis
właściciela/zarządzającego obiektem)

Oświadczam, że zgłaszany do ewidencji obiekt spełnia wymogi budowlane, sanitarne
i przeciwpożarowe, niezbędne do prowadzenia usług hotelarskich.
Oświadczam, iż powyższy obiekt spełnia minimalne wymagania co do wyposażenia,
w którym są świadczone usługi hotelarskie określone w załączniku Nr 7 do Rozporządzenia
Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych
obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie (Dz. U. z 2017 r., poz. 2166).
Oświadczam, że wszystkie dane zawarte we wniosku i załącznikach zostały wpisane
prawidłowo, zgodnie ze stanem faktycznym na dzień złożenia wniosku. Jednocześnie zobowiązuję
się pisemnie informować o każdej zmianie, niezwłocznie od dnia jej zaistnienia.

______________________
(pieczątka imienna, czytelny podpis
właściciela/zarządzającego obiektem)

Do wniosku należy dołączyć:
1. Deklaracja dotycząca spełniania minimalnych wymagań, co do wyposażenia innych obiektów,
w których świadczone są usługi hotelarskie na terenie Miasta Chełm.
2. W przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą - kserokopię odpisu z Krajowego
Rejestru Sądowego lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.

* niepotrzebne skreślić
POUCZENIE:
Zgodnie z § 13 Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów
hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie (Dz. U. z 2017 r., poz. 2166) ewidencja
obiektów hotelarskich oraz innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie, jest jawna, z wyjątkiem
informacji o przeprowadzonych kontrolach i ocenach spełniania wymagań. Karty ewidencyjne obiektów mogą być
udostępniane do wglądu w obecności osoby uprawnionej do prowadzenia ewidencji.
Zgodnie z § 17 powyższego Rozporządzenia, przedsiębiorca świadczący usługi hotelarskie zgłasza do ewidencji
obiektów hotelarskich lub innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie, informacje o:
1) zaprzestaniu świadczenia usług hotelarskich,
2) uzyskaniu decyzji marszałka województwa o zaszeregowaniu obiektu do rodzaju i nadaniu kategorii
– w przypadku ewidencji innych obiektów świadczących usługi hotelarskie, prowadzonej przez wójta (burmistrza,
prezydenta miasta),
3) zgłoszeniu obiektu do ewidencji innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie, prowadzonej
przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) – w przypadku ewidencji innych obiektów hotelarskich prowadzonej
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przez marszałka województwa, gdy przedsiębiorca wpisany do ewidencji zamierza nadal świadczyć usługi
hotelarskie, a nie zamierza już stosować nazwy rodzaju i oznaczenia kategorii obiektu hotelarskiego,
4) zmianie działalności sezonowej na stałą lub stałej na sezonową,
5) zmianie liczby miejsc noclegowych, liczby jednostek mieszkalnych, zmianie ich struktury, zmianie numeru
telefonu, a także – o ile obiekt posiada – o zmianie numeru faksu, adresu poczty elektronicznej oraz adresu
strony internetowej,
6) 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.

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z 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 (RODO), informujemy, że:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Chełm z siedzibą:
22-100 Chełm, ul. Lubelska 65, adres e-mail: info@umchelm.pl, tel. 82 565 20 70.
Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie się odbywać na podstawie art. 6 ust.1
lit. c) RODO i w celu zgłoszenia obiektu do ewidencji innych obiektów, w których świadczone są
usługi hotelarskie, prowadzonej przez Prezydenta Miasta Chełm.
Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych
osobowych w zakresie działania Urzędu Miasta Chełm, a także przysługujących Pani/Panu
uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem ochrony danych osobowych
w Urzędzie: tel. 82 565 26 06, adres e-mail: waldemar.korcz@umchelm.pl .
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane wieczyście (kat. A).
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich
sprostowania, prawo do ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes
Urzędu Ochrony Danych Osobowych jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie danych osobowych
Pani/Pana - narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO.
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku
prawnego ciążącego na administratorze.
Informujemy, iż Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane żadnym odbiorcom danych.
Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą
profilowane.
Zapoznałem się

czytelny podpis
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