
Prezydent Miasta Lublin

ZAWIADOMIENIE O ZAMIARZE WSZCZĘCIA KONTROLI 

Lublin, …………………

Nr …........................ .......…..........................…..
(oznaczenie przedsiębiorcy)

Prezydent  Miasta Lublin,  jako organ prowadzący ewidencję innych obiektów
świadczących  usługi  hotelarskie  na  terenie  Gminy Lublin,  zawiadamia  o  zamiarze
wszczęcia kontroli przez upoważnionych pracowników Wydziału Sportu Urzędu Miasta
Lublin,  w  siedzibie  przedsiębiorcy  (w  miejscu  wykonywania  przez  przedsiębiorcę
działalności gospodarczej), tj. ………………………………………………….…………….
……………................................................................................…………………………....

w zakresie przestrzegania przez kontrolowanego zasad i warunków świadczenia usług
hotelarskich, tj.:

1. spełnianie przez obiekt minimalnych wymagań co do wyposażenia określonego
dla  innych  obiektów,  w  których  świadczone  są  usługi  hotelarskie,  zgodnie
z  załącznikiem 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;

2. sprawdzenie  posiadania  wymaganych  dokumentów  wydawanych  przez
właściwe  służby  w  zakresie  spełnienia  w  obiekcie  wymagań  budowlanych,
sanitarnych i przeciwpożarowych;

3. weryfikacja  stanu  faktycznego  z  opisem  obiektu  we  wniosku  o  wpis  do
ewidencji  obiektów  świadczących  usługi  hotelarskie,  prowadzonej  przez
Prezydenta Miasta Lublin.

Kontrolę  wszczyna się  nie  wcześniej  niż  po  upływie  7 dni  i  nie  później  niż  przed
upływem 30 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli. 

W  przypadku  nieobecności  przedsiębiorcy  należy  pisemnie  wyznaczyć  osobę
upoważnioną do reprezentowania przedsiębiorcy podczas czynności kontrolnych. 
W  celu  usprawnienia  kontroli  należy  przygotować  dokumenty  potwierdzające
spełnianie  wymagań  budowlanych,  sanitarnych  i  przeciwpożarowych  oraz  książkę
kontroli.

Kontakt telefoniczny pod nr: ………………………..
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Załącznik nr 1 do Regulaminu kontroli innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie na terenie
Gminy Lublin, stanowiącego załącznik nr 2 do  zarządzenia 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



Prezydent Miasta Lublin

Podstawa prawna:  art. 35 ust.1 pkt 2 ustawy o usługach hotelarskich oraz usługach
pilotów wycieczek i  przewodników turystycznych (  Dz.  U.  z  2019 r.  poz.  238 oraz
z 2020 r. poz. 374),  rozporządzenie 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, poz. 2166)  oraz rozdział 5 ustawy z dnia 6 marca
2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2019 r. poz. 1292 i 1495).

(imię, nazwisko oraz podpis osoby 
upoważnionej do zawiadomienia z podaniem 
zajmowanego stanowiska lub funkcji)

Otrzymują:
1) adresat
2) a/a
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