Wykaz rejestrów i ewidencji prowadzonych w Biurze Przedsiębiorczości i Działalności Gospodarczej
Lp.

Nazwa rejestru/ewidencji

Podstawa prawna

Forma prowadzenia
rejestru/ewidencji
elektroniczna

Zasady udostępniania danych zawartych w rejestrach

Dostęp do informacji zawartych w rejestrze można uzyskać na
zasadach określonych w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o
dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2014 r. poz. 782 –
t.j.) oraz ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 – t.j. z późn.
zm.)
j.w.
Wykaz przedsiębiorców posiadających zezwolenia na sprzedaż
napojów alkoholowych znajduje się na stronie internetowej tut.
Urzędu

1. Ewidencja działalności
gospodarczej (do 31.12.2011 r.)

art. 66 ust. 3 ustawy z dnia 19
grudnia 2008 r. o zmianie
ustawy o swobodzie
działalności gospodarczej
oraz zmianie niektórych
innych ustaw (Dz. U. z 2009
r. Nr 18, poz. 97 z późn. zm.).

2. Rejestry wydanych zezwoleń,
licencji i zaświadczeń na
transport drogowy

- ustawa z dnia 6 września
2001 r. o transporcie
drogowym (Dz. U. z 2013 r.
poz. 1414 – t.j. z późn. zm.)

elektroniczna i papierowa

3. Rejestry zezwoleń na sprzedaż
napojów alkoholowych
przeznaczonych do spożycia w
miejscu lub poza miejscem
sprzedaży

- ustawa z dnia 26
października 1982 r. o
wychowaniu w trzeźwości i
przeciwdziałaniu
alkoholizmowi (Dz. U. z 2012
r., poz. 1356 – t.j. z późn.
zm.)
- ustawa z dnia 29 sierpnia
1997 r. o usługach
turystycznych (Dz. U. z 2014
r. poz. 196 – t.j.)

elektroniczna i papierowa

4. Ewidencja innych obiektów
świadczących usługi hotelarskie
oraz pól biwakowych

papierowa

Prezydent Miasta jest organem właściwym w zakresie spraw
ewidencyjnych przedsiębiorców, którzy zakończyli
wykonywanie działalności gospodiarczej przed dniem 1 lipca
2011 r. Informacje dot. ww. przedsiębiorców udzielane są
telefonicznie oraz na pisemny wniosek instytucji lub osób
zainteresowanych. Pisemnie dane udostępniane są w formie
zaświadczeń zgodnie z ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r.,
poz. 267 – t.j. z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 26 listopada
2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2012 r. poz. 1282 z późn.
zm.)

Dostęp do informacji zawartych w rejestrze można uzyskać na
zasadach określonych w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o
dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2014 r. poz. 782 –
t.j.) oraz ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 – t.j. z późn.
zm.)
Zgodnie z 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
2006 r. Nr 22, poz. 169 tekst jednolity. z późn. zm.) ewidencja
innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie
jest jawna z wyjątkiem informacji o przeprowadzonych
kontrolach. Karty ewidencyjne obiektu mogą być udostępnione
do wglądu jedynie w obecności osoby uprawnionej do
prowadzenia ewidencji.

