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I.  Sposób  przeprowadzenia  analizy  prawdopodobieństwa  naruszenia  prawa  
w  ramach  wykonywania  działalności  gospodarczej  w  zakresie  prowadzenia
innych obiektów świadczących usługi hotelarskie na terenie Gminy Lublin

1. Na podstawie art. 47 ust.1 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców
(Dz.  U.  z  2019  r.  poz.  1292  i  1495)  identyfikuje  się,  w  ramach  wykonywania
działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia innych  obiektów świadczących
usługi hotelarskie na terenie Gminy Lublin, następujące obszary, w których istnieje
ryzyko  naruszenia  przepisów  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) oraz 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):
1) obszar podmiotowy: przedsiębiorcy prowadzący na terenie Gminy Lublin inne

obiekty świadczące usługi hotelarskie.
2) obszary przedmiotowe: 

a) posiadanie  przez  przedsiębiorcę  wpisu  do  ewidencji  obiektu,  w  którym
prowadzona jest działalność gospodarcza w zakresie prowadzenia innych
obiektów świadczących usługi hotelarskie,

b) spełnianie przez przedsiębiorcę minimalnych wymagań co do wyposażenia
obiektu,  w  którym  prowadzona  jest  działalność  gospodarcza  w  zakresie
prowadzenia  innych  obiektów świadczących  usługi  hotelarskie na  terenie
Gminy Lublin,

c) spełnianie  przez  przedsiębiorcę  w  lokalu,  w  którym  prowadzona  jest
działalność  gospodarcza  w  zakresie  prowadzenia  innych  obiektów
świadczących  usługi  hotelarskie, wymagań  budowlanych,
przeciwpożarowych i sanitarnych, określonych odrębnymi przepisami,

d) wykonywanie  przez  przedsiębiorcę  działalności  gospodarczej  w  zakresie
prowadzenia  innych  obiektów świadczących  usługi  hotelarskie w  miejscu
objętym wpisem do ewidencji,

e) zakłócanie porządku publicznego w związku z wykonywaniem działalności
gospodarczej w zakresie prowadzenia innych obiektów świadczących usługi
hotelarskie w obiekcie zgłoszonym do ewidencji.

2.  Analiza  prawdopodobieństwa  naruszenia  prawa  w  ramach  wykonywania
działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia  obiektów świadczących usługi
hotelarskie na terenie Gminy Lublin powinna obejmować:
1) wyniki  dotychczasowych  kontroli  przeprowadzonych  przez  pracowników

Wydziału Sportu Urzędu Miasta Lublin;
2) skargi  i  wnioski  dotyczące  działalności  przedsiębiorców  prowadzących  inne

obiekty świadczące usługi hotelarskie na terenie Gminy Lublin;
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3) informacje  pozyskane  przez  organ  kontrolny  od  innych  podmiotów  (policja,
straż  miejska,  sądy),  dotyczące  działalności  przedsiębiorców  prowadzących
inne obiekty świadczące usługi hotelarskie na terenie Gminy Lublin;

4) czas  jaki  upłynął  od  ostatniej  kontroli  działalności  poszczególnych
przedsiębiorców prowadzących inne  obiekty świadczące usługi hotelarskie  na
terenie Gminy Lublin. 

II. Ogólny schemat procedury kontroli innych obiektów świadczących usługi
hotelarskie na terenie Gminy Lublin  zgodnie z art.  47 ust.  3 ustawy Prawo
przedsiębiorców 
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Kontrola planowa zgodnie
 z rocznym planem kontroli 

zatwierdzonym przez 
Dyrektora Wydziału Sportu

Analiza prawdopodobieństwa
 naruszenia prawa

(art. 47 ust. 1 ustawy 
Prawo przedsiębiorców)

Kontrola doraźna 
(art. 47 ust. 2 ustawy 

Prawo przedsiębiorców)

Pisemne zawiadomienie
 przedsiębiorcy o zamiarze wszczęcia
 kontroli obiektu (art. 48 ust. 1 ustawy 

Prawo przedsiębiorców)

Okazanie legitymacji służbowej oraz doręczenie 
upoważnienia do kontroli obiektu przedsiębiorcy 

 lub osobie przez niego upoważnionej 
(art. 49 ust. 1 ustawy Prawo przedsiębiorców)

Przeprowadzenie czynności kontrolnych w zakresie 
 i terminie określonym w  upoważnieniu do 

kontroli obiektu (art. 51 ustawy 
Prawo przedsiębiorców)

Okazanie kontrolującemu przez
przedsiębiorcę dokumentów wymienionych 

w zawiadomieniu o zamiarze wszczęcia

 kontroli obiektu, w  tym książkę kontroli 
(art. 57 ust. 6 ustawy Prawo przedsiębiorców)

 

   Sporządzenie protokołu kontroli obiektu 
   i doręczenie go przedsiębiorcy lub osobie 

   upoważnionej (art. 53 ustawy Prawo 
   przedsiębiorców)


