
Prezydent Miasta Lublin

Zarządzenie nr 117/3/2020

Prezydenta Miasta Lublin

z dnia 27 marca 2020 r.

w sprawie przeprowadzania kontroli innych obiektów, w których są świadczone
usługi hotelarskie na terenie Gminy Lublin

      Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1571, 1696 i  1815), w związku z art. 40 ustawy
z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek
i przewodników turystycznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 238 oraz z 2020 r. poz. 374),
z  §  8  i  9  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), z rozdziałem 5 ustawy z dnia 6 marca 2018 r.
Prawo  przedsiębiorców  (Dz.  U.  z  2019  r.  poz.  1292  i  1495)  oraz  §  22  ust.  1
Regulaminu  Organizacyjnego  Urzędu  Miasta  Lublin  stanowiącego  załącznik
do zarządzenia nr  32/12/2018 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 21 grudnia 2018 r.
w  sprawie  nadania  Regulaminu  Organizacyjnego  Urzędu  Miasta  Lublin
(j.t.  Obwieszczenie  Prezydenta  Miasta  Lublin  z  dnia  31  października  2019  r.
z późn. zm.) zarządzam, co następuje: 

§ 1

1. Wprowadzam  zasady  i  tryb  przeprowadzania  kontroli  innych  obiektów,
w których są świadczone usługi hotelarskie, w rozumieniu art. 35 ustawy z dnia
29 sierpnia 1997 r. o usługach  hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek
i przewodników turystycznych.

2. Kontrole, o których mowa w ust.  1,  w rozumieniu rozdziału 5 ustawy z dnia
z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców są planowane zgodnie z planem
kontroli  obiektów,  po  uprzednim  dokonaniu  analizy  prawdopodobieństwa
naruszenia  prawa.  Sposób  przeprowadzania  analizy  prawdopodobieństwa
naruszenia  prawa  w  ramach  wykonywania  działalności  gospodarczej
w  zakresie  prowadzenia  innych  obiektów  świadczących  usługi  hotelarskie
na  terenie  Gminy  Lublin  oraz  schemat  kontroli  określa  załącznik  nr  1
do zarządzenia. 

3. Zakres  i  tryb  przeprowadzania  kontroli,  o  której  mowa  w  ust.  1,  określa
„Regulamin  kontroli  innych  obiektów,  w  których  są  świadczone  usługi
hotelarskie  na  terenie  Gminy  Lublin”,  który  stanowi  załącznik  nr  2
do zarządzenia. 
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§ 2

Wykonanie  zarządzenia  powierzam  Dyrektorowi  Wydziału  Sportu  Urzędu
Miasta Lublin.

§ 3

Nadzór nad realizacją zarządzenia powierzam Zastępcy Prezydenta ds. Kultury,
Sportu i Partycypacji.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Lublin

               (-) dr Krzysztof Żuk

Rozdzielnik:
1. Oryginał: Wydział Organizacji Urzędu.

2. Kopia użytkowa: www.bip.lublin.eu.
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