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Wpis do ewidencji innych obiektów świadczących usługi hotelarskie,
niebędących obiektami hotelarskimi na terenie Gminy Września

Podstawa prawna:

1. Art. 35 ust. 1 pkt 2 i ust. 4, art. 38 ust. 2 i 3, art. 39 ust. 3 i 4 oraz art. 40 ust. 3 i 4 ustawy z dnia
29  sierpnia  1997  r.  o  usługach  hotelarskich  oraz  usługach  pilotów wycieczek  i  przewodników
turystycznych.
2.  Rozporządzenie Ministra Gospodarki  i  Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 r.  w sprawie obiektów
hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie.

Forma załatwienia:

Wpis do ewidencji.

Sprawę załatwia:

Urząd Miasta i Gminy Września, Referat Komunalny, ul. Chopina 8 – parter.
tel. 61 640-40-65, 61 640-40-67
pn. 8.00 – 16.00, wt. - pt. 7.30 – 15.00

Sposób załatwienia i wymagane dokumenty:

Wniosek:
W załączeniu.

Uwaga!  W przypadku  braku  możliwości  wydrukowania  wniosku  można je  uzyskać  w siedzibie
Urzędu.

Wniosek wraz z załącznikami: 
Wniosek o dokonanie wpisu do ewidencji obiektów świadczących usługi hotelarskie, niebędących
obiektami  hotelarskimi  oraz  pól  biwakowych  na  terenie  Gminy  Września wraz  z  deklaracją
dotycząca spełniania minimalnych wymagań co do wyposażenia dla obiektów świadczących usługi
hotelarskie, niebędących obiektami hotelarskimi oraz dla pól biwakowych. 
1. Osoby/Podmioty prowadzące działalność gospodarczą podają:
a) nazwę rejestru (np. Krajowy Rejestr Sądowy, Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności
Gospodarczej) oraz numer wpisu do ewidencji działalności gospodarczej o ile taki posiadają.
b) numer NIP.
2.  Opinia  właściwego  miejscowo  Państwowego  powiatowego  inspektora  sanitarnego,
potwierdzająca spełnienie w obiekcie wymagań sanitarnych.

Termin załatwienia sprawy:

Do 7 dni od daty otrzymania wniosku.

Tryb odwoławczy:

Nie dotyczy.

Opłaty:

Postępowanie nie podlega opłatom.

Informacje dodatkowe:

Na terenie Gminy  Września ewidencję obiektów świadczących usługi  hotelarskie,  niebędących
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obiektami  hotelarskimi  oraz  ewidencję  pól  biwakowych  prowadzi  Burmistrz Miasta  i  Gminy
Września.  Ewidencja  ta  nie  obejmuje  następujących  obiektów  hotelarskich:  hoteli,  moteli,
pensjonatów, kempingów, domów wycieczkowych, schronisk    i schronisk młodzieżowych.

Procedura w języku migowym:

Link do instrukcji, w jaki sposób należy złożyć wniosek w formie filmu w Polskim Języku Migowym
(PJM) lub Systemie Językowo-Migowym (SJM): 
https://bip.wrzesnia.pl/?bip=2&cid=345&id=8243

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych:

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 (Dz. Urz.
UE L 2016, nr 119, s. 1) zwanego dalej ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta i Gminy Września 
z siedzibą 
w Urzędzie Miasta i Gminy we Wrześni, ul. Ratuszowa 1, 62-300 Września,
2)  kontakt  z  inspektorem  ochrony  danych  w  Urzędzie  Miasta  i  Gminy  we  Wrześni:  e-mail:
iod@wrzesnia.pl,  tel. 616404172,
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań urzędu na
podstawie art.  6 ust. 1 lit.  c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27
kwietnia 2016 r., oraz powszechnie obowiązujących przepisów prawa
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania
danych osobowych na podstawie przepisów prawa, 
5)  Pani/Pana  dane  osobowe  przechowywane  będą  w  czasie  określonym  przepisami  prawa,
zgodnie  
z jednolitym rzeczowym wykazem akt organów gminy i związków międzygminnych oraz urzędów
obsługujących te organy i związki,
6) posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich
sprostowania,  usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,  prawo do wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, 
7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
8) podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem jest obligatoryjne, 
a w pozostałych przypadkach ma charakter dobrowolny.
9)  Pani/Pana  dane  mogą  być  przekazane  odbiorcy  w  państwie  trzecim  lub  organizacji
międzynarodowej, gdy wymagają tego przepisy prawa.
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