..................................................................................
(miejscowość i data)

.................................................................................
(pieczątka: właściciela, zarządzającego lub dzierżawcy obiektu)

Prezydent Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
ul. Głogowskiego 3/5
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
WNIOSEK
o dokonanie wpisu do ewidencji obiektów świadczących usługi hotelarskie,
niebędących obiektami hotelarskimi oraz pól biwakowych na terenie
Gminy Miejskiej Ostrowiec Świętokrzyski

I.

DANE OBIEKTU (POLA BIWAKOWEGO):
1.

Nazwa własna obiektu (pola biwakowego):

2.

Adres obiektu:

Miejscowość :

Ulica:

Kod pocztowy:

Poczta:

3.

Nr nieruchomości:

Dane do kontaktu:

Nr telefonu:

Adres poczty elektronicznej:

Numer faksu:

Strona WWW:

II.

DANE PRZEDSIĘBIORCY ŚWIADCZĄCEGO USŁUGI HOTELARSKIE W OBIEKCIE (POLU BIWAKOWYM):
1.

Oznaczenie przedsiębiorcy:

2.

Imię i nazwisko właściciela, zarządzającego lub dzierżawcy obiektu:

3.

Adres właściciela, zarządzającego lub dzierżawcy obiektu:

Miejscowość :

Ulica:

Kod pocztowy:

Poczta:

1.

Nr nieruchomości:

Adres poczty elektronicznej:

Numer faksu:

Strona WWW:

IV.

Nr lokalu:

Dane do kontaktu:

Nr telefonu:

III.

Nr lokalu:

Oświadczam, że zgłaszany do ewidencji obiekt spełnia wymogi budowlane, sanitarne i przeciwpożarowe, niezbędne do
prowadzenia usług hotelarskich.
Oświadczam, że dane zawarte we wniosku i załączonych dokumentach (opisie obiektu oraz deklaracji spełniania minimalnych
wymagań, co do wyposażenia dla obiektów świadczących usługi hotelarskie) zostały wpisane prawidłowo i zgodnie ze stanem
faktycznym na dzień złożenia wniosku. Jednocześnie zobowiązuję się przesłać pisemne informacje o każdej zmianie na
adres: Urząd Miasta, Wydział Spraw Obywatelskich, ul. Głogowskiego 3/5, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski.

WSO-71-VII

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
w związku z dokonywaniem wpisu do ewidencji obiektów świadczących usługi hotelarskie, niebędących obiektami
hotelarskimi oraz pól biwakowych
Na podstawie art. 13 ust. 1 i 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - dalej: „RODO” informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego, działający przy pomocy Urzędu
Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego, z siedzibą mieszczącą się pod adresem: 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, ul. Jana
Głogowskiego 3/5, tel. +48 41 26 72 100 – zwany dalej „Administratorem”.
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan kontaktować we wszystkich sprawach
dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu e-mail: inspektor@cbi24.pl lub pisemnie na adres
Administratora, podany w pkt 1.
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO - w celu wypełnienia obowiązku prawnego
ciążącego na Administratorze na mocy: ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek
i przewodników turystycznych, ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, ustawy z dnia 6 marca
2018 r. Prawo przedsiębiorców, a także, w przypadku danych niewymaganych przez powyższe przepisy, na podstawie art. 6 ust. 1
lit. a) RODO – Pani/Pana zgody.
4. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe, których obowiązek podania wynika z przepisu prawa w celu: wpisania
do ewidencji obiektów świadczących usługi hotelarskie, niebędących obiektami hotelarskimi oraz pól biwakowych, a także
prowadzenia postępowań związanych z tym wpisem; prowadzenia kontroli działalności gospodarczej przedsiębiorcy w zakresie
przestrzegania przepisów określonych w ustawie o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników
turystycznych. W przypadku danych, których podanie nie jest obowiązkowe, Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe
w celu związanym z treścią wniosku o dokonanie wpisu do ewidencji obiektów świadczących usługi hotelarskie, niebędących
obiektami hotelarskimi oraz pól biwakowych na terenie Gminy Miejskiej Ostrowiec Świętokrzyski oraz ułatwienia kontaktu,
na podstawie Pani/Pana zgody.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu wskazanego w pkt. 4 bądź do momentu
odwołania zgody, gdy Pani/Pana dane są przetwarzane na tej podstawie, a następnie przez okresy przechowywania określone
przez ustawę z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, akty wykonawcze do tej ustawy lub przez inne
przepisy prawa.
6. Nie podlega Pani/Pan decyzjom, które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o którym
mowa w art. 22 RODO.
7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię,
Liechtenstein i Islandię).
8. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, przysługują Pani/Panu następujące prawa:
1) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do otrzymania kopii danych podlegających przetwarzaniu;
2) prawo żądania sprostowania danych osobowych, które są nieprawidłowe, a także prawo żądania uzupełnienia niekompletnych
danych osobowych;
3) prawo żądania usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”), chyba, że zachodzą okoliczności wskazane w art. 17 ust. 3
RODO, kiedy prawo do usunięcia danych nie ma zastosowania;
4) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
5) prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych, gdy spełnione są przesłanki wskazane w art. 21 RODO;
6) prawo do przenoszenia danych, przetwarzanych na podstawie zgody, w przypadku gdy ich przetwarzanie odbywa się w sposób
zautomatyzowany;
7) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych
osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).
9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w zakresie wymaganym ustawą. Konsekwencją niepodania tych
danych może być odmowa załatwienia sprawy. W pozostałym zakresie, podanie przez Panią/Pana danych osobowych ma
charakter dobrowolny.
10. Pani/Pana dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych
osobowych, a także podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (dot. numeru telefonu i informacji zawartych we wniosku) w celu kontaktu
w sprawach związanych z niniejszym wnioskiem. Podanie powyższych danych jest dobrowolne, a zgoda może zostać odwołana
w każdej chwili.

............................................................................
(pieczątka imienna, czytelny podpis właściciela,
zarządzającego lub dzierżawcy obiektu)

Do wniosku należy dołączyć:
•
•

opis obiektu (załącznik nr 1),
deklarację dotyczącą spełniania minimalnych wymagań, co do wyposażenia dla obiektów świadczących usługi
hotelarskie, niebędących obiektami hotelarskimi oraz dla pól biwakowych, na terenie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski
(załącznik nr 2),

Uwagi:
Na terenie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski ewidencję obiektów świadczących usługi hotelarskie, niebędących obiektami hotelarskimi
oraz ewidencję pól biwakowych prowadzi Prezydent Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego. Ewidencja ta nie obejmuje następujących
obiektów hotelarskich: hoteli, moteli, pensjonatów, kempingów, domów wycieczkowych, schronisk i schronisk młodzieżowych.
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OPIS OBIEKTU (POLA BIWAKOWEGO)
(Załącznik nr 1)

1.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………….......
/nazwa własna obiektu/
.......………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………
/adres/
.……………………………………………………………………………………………………. ……………………….……………………………………………………………………………………………..
tel/fax

2.

e-mail

Okres świadczenia usług.
Całoroczny

3.

Sezonowy

w okresie od ……………………… do ………………………….

Liczba miejsc noclegowych.
Pokoje

Wyszczególnienie

Ogółem

Miejsca noclegowe

z łazienką i WC

Pola biwakowe i miejsca na ustawienie
namiotów, przyczep samochodowych
i mieszkalnych

Ogółem
Apartamenty
1-osobowe
2-osobowe
3-osobowe
4-osobowe
ponad 4-osobowe
domki turystyczne
4.

Usługi i wyposażenie w obiekcie.

Recepcja całodobowa

Dostępna kuchnia

Dostępne informatory turystyczne

Lodówka

Akceptacja kart płatniczych

Pralka

Internet

Dostęp do TV

Telefon

Pokój zabaw dla dzieci

Sala konferencyjna

Akceptacja zwierząt domowych

Parking na terenie obiektu

Możliwość wynajęcia garażu

Obsługa w językach obcych – jakich? ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Możliwość płatności w walutach obcych – jakich? ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
5.

Udogodnienia w obiekcie dla osób niepełnosprawnych.

podjazd
6.

winda

w łazience

w WC

Odległość obiektu od dworca, przystanku.

Dworzec kolejowy

…………………………………………..

Dworzec autobusowy

odległość w m
Przystanek autobusowy

…………………………………………..
odległość w m

……………………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………..
Nazwa, nr linii

7.

odległość w m

Najbliższe atrakcje turystyczne, odległość:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………
8.

Urządzenia sportowo - rekreacyjne
Rodzaj

Na terenie obiektu
+tak/-nie

W pobliżu obiektu
(odległość)

Siłownia

…………………. m od obiektu

Basen

…………………. m od obiektu

Boisko

…………………. m od obiektu

Kort tenisowy

…………………. m od obiektu

Sauna

…………………. m od obiektu

Wypożyczalnia rowerów

…………………. m od obiektu

Solarium, gabinet odn. biol.

…………………. m od obiektu

9.

Gastronomia
Rodzaj

Na terenie obiektu
+tak/-nie

W pobliżu obiektu
(odległość)

Pub

…………………. m od obiektu

Restauracja

…………………. m od obiektu

Kawiarnia

…………………. m od obiektu

Bar

…………………. m od obiektu

Stołówka

…………………. m od obiektu

Organizacja dyskotek

…………………. m od obiektu

10. Inne punkty usługowe i handlowe w pobliżu obiektu.
Rodzaj

W pobliżu obiektu
(odległość)

Kiosk

…………………. m od obiektu

Sklep spożywczy

…………………. m od obiektu

Supermarket

…………………. m od obiektu

Bank

…………………. m od obiektu

Bankomat

…………………. m od obiektu

Kantor wymiany walut

…………………. m od obiektu

Poczta

…………………. m od obiektu

………………………………………………………………………………….
Miejscowość/data
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Na terenie obiektu
+tak/-nie

………………………………………………………………………………….
Pieczątka imienna, czytelny podpis właściciela
zarządzającego lub dzierżawcy obiektu

Deklaracja dotycząca spełniania minimalnych wymagań, co do wyposażenia dla obiektów
świadczących usługi hotelarskie, niebędących obiektami hotelarskimi
oraz pól biwakowych na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego (Załącznik nr 2).
Lp.

Wymagania

+ spełnia /
- nie spełnia

I. Dla wynajmowania miejsc na ustawienie namiotów i przyczep samochodowych
1
2
3
4
5

6
7
8
9

10
11
12
13

14

15

16
17

18

19

20
21

Teren obozowiska wyrównany, suchy, ukształtowany w sposób zapewniający odprowadzenie
wód opadowych i uprzątnięty z przedmiotów mogących zagrażać bezpieczeństwu
Punkt poboru wody do picia1) i potrzeb gospodarczych
Miejsce wylewania nieczystości płynnych odpowiednio zabezpieczone i oznakowane
Pojemnik na śmieci i odpady stałe, regularnie opróżniany
Ustęp utrzymywany w czystości
II. Dla wynajmowania miejsc w namiotach, przyczepach mieszkalnych, domkach turystycznych i obiektach
prowizorycznych
Stanowiska dla namiotów i przyczep mieszkalnych oraz dojścia do stanowisk utwardzone
Oświetlenie dojść do stanowisk i obiektów higieniczno-sanitarnych
Półka lub stelaż na rzeczy osobiste
Oddzielne łóżka lub łóżka polowe dla każdego korzystającego z namiotu,
w odległości nie mniejszej niż 30 cm pomiędzy łóżkami
III. Dla wynajmowania miejsc i świadczenia usług w budynkach stałych
Ogrzewanie - w całym obiekcie w miesiącach X-IV, temperatura minimum 18 °C
Instalacja sanitarna: zimna woda przez całą dobę i dostęp do ciepłej wody 2)
Maksymalna liczba osób przypadających na jeden w.h.s. - 15
Wyposażenie podstawowe w.h.s.:
1) natrysk lub wanna
2) umywalka z blatem lub półką i wieszakiem na ręcznik
3) WC
4) lustro z górnym lub bocznym oświetleniem
5) uniwersalne gniazdko elektryczne z osłoną
6) pojemnik na śmieci (niepalny lub trudno zapalny)
7) dozownik do płynnego mydła i ręczniki papierowe
IV. Dla wynajmowania miejsc noclegowych w pomieszczeniach wspólnych(salach)
Powierzchnia sal nie mniejsza niż 2,5 m2 - na jedną osobę (przy łóżkach piętrowych 1,5 m2)
Wyposażenie sal sypialnych
1) łóżka jednoosobowe o wymiarach minimum 80 x 190 cm
2) oddzielne zamykane szafki dla każdej osoby
3) stół
4) krzesła lub taborety (1 na osobę) lub ławy
5) wieszaki na odzież wierzchnią
6) lustro
7) oświetlenie ogólne
Dostęp do w.h.s. jak w lp. 12 i 13
V. Dla wynajmowania samodzielnych pokoi
Powierzchnia mieszkalna w m2:
1) pokój 1- i 2-osobowy - 6 m2
2) pokój większy niż 2-osobowy - dodatkowo 2 m2 na każdą następną osobę3)
Zestaw wyposażenia meblowego:
1) łóżka jednoosobowe o wymiarach minimum 80 x 190 cm lub łóżka dwuosobowe o wymiarach
minimum 120 x 190 cm
2) nocny stolik lub półka przy każdym łóżku
3) stół lub stolik
4) krzesło lub taboret (1 na osobę, lecz nie mniej niż 2 na pokój) lub ława
5) wieszak na odzież oraz półka lub stelaż na rzeczy osobiste
Pościel dla jednej osoby:
1) kołdra lub dwa koce
2) poduszka
3) poszwa
4) poszewka na poduszkę
5) prześcieradło
Oświetlenie - minimum jeden punkt świetlny o mocy 60 W
Zasłony okienne zaciemniające

22
23

Dostęp do w.h.s. jak w lp. 12 i 13
Kosz na śmieci niepalny lub trudno zapalny
POLA BIWAKOWE
+ spełnia /
- nie spełnia

Lp.

Wymagania

1
2
3
4
5

Ogrodzenie terenu
Pojemnik na śmieci
Umywalnie osobne dla kobiet i mężczyzn
Ustępy osobne dla kobiet i mężczyzn (spłukiwane wodą bieżącą lub biotoalety)
Punkty poboru wody do picia na terenie obozowiska
Objaśnienia odnośników i skrótów:
1) Dopuszcza się miejsca biwakowania przy szlakach wodnych bez punktu poboru wody do picia.
2) Minimum dwie godziny rano i dwie godziny wieczorem o ustalonych porach.
3) W pomieszczeniach o wysokości co najmniej 2,5 m dopuszcza się łóżka piętrowe - powierzchnia pokoju
może zostać zmniejszona o 20 %.
w.h.s. - węzeł higieniczno-sanitarny.

………………………………………………………………………………….
Pieczątka imienna, czytelny podpis właściciela
zarządzającego lub dzierżawcy obiektu
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