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Wydanie nr 1 

                URZĄD MIASTA NOWY TARG 

              Wydział Obsługi Mieszkańców i Przedsiębiorców 

               Tel. 18 26 11 233, 

                 18 26 11 234 

Nazwa 
świadczonej 

usługi 

Wpis do ewidencji obiektów świadczących usługi hotelarskie nie będących 

obiektami kategoryzowanymi przez marszałka województwa (inne niż: 

hotele, motele, pensjonaty, kempingi, domy wycieczkowe, schroniska 

młodzieżowe, schroniska) 

Opis usługi 

Usługa umożliwia złożenie do Urzędu Miasta Nowy Targ wniosku o wpis do 

ewidencji obiektów świadczących usługi hotelarskie nie będących obiektami 

hotelarskimi. 

Kogo dotyczy Przedsiębiorcy świadczący usługi hotelarskie. 

Wymagane 

dokumenty 

1. Wniosek o dokonanie wpisu do ewidencji innych obiektów świadczących 
usługi hotelarskie na terenie miasta Nowy Targ. 

2. Odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub zaświadczenie o wpisie do 

Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. 

3. Opis obiektu 

Formularze, 

wnioski do 
pobrania 

 Wniosek  o dokonanie wpisu do  ewidencji innych obiektów świadczących 

usługi hotelarskie (jzs_omip_008_01_d1) 

 Opis obiektu (jzs_omip_008_01_d2) 

Wymagane opłaty, 

forma i miejsce ich 

wnoszenia 

Nie podlega opłatom. 

Jednostka, osoby 

do kontaktu 

Urząd Miasta Nowy Targ, Wydział Obsługi Mieszkańców i Przedsiębiorców           

Nr pokoju: 003, parter 

Nr telefonu: 0-18 26 11 234 
Godziny pracy urzędu: 

poniedziałek: od godz. 7.30 do godz. 16.00 

wtorek, środa, czwartek: od godz. 7.30 do godz. 15.30 

piątek: od godz. 7.30 do godz. 15.00 

Miejsce składania 

dokumentów 

Wydział Obsługi Mieszkańców i Przedsiębiorców Urzędu Miasta Nowy Targ,  
ul. Krzywa 1, parter, pok. nr 001 

Sposób i termin 

załatwienia sprawy 
Wpis do ewidencji do 14 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku. 

Złożenie wniosku 

elektronicznie. 
- 

http://www.nowytarg.pl/dok/jzs/jzs_sp_005_01_d1.odt
http://www.nowytarg.pl/dok/jzs/jzs_sp_005_01_d2.pdf


Podstawa prawna 

1. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach 

pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (Dz. U. 2020 r. poz. 

2211) 
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 ( Dz. U. z 2017 r.  poz. 2166 ) 

Tryb odwoławczy  Nie dotyczy 

Uwagi i 

dodatkowe 

informacje 

1. Na terenie Nowego Targu ewidencję obiektów świadczących usługi 

hotelarskie nie będących obiektami hotelarskimi prowadzi Burmistrz 

Miasta Nowy Targ. Ewidencja ta nie obejmuje następujących obiektów 

hotelarskich: hoteli, moteli, pensjonatów, kempingów, domów wycieczko
wych, schronisk i schronisk młodzieżowych. 

2. Podmiot świadczący usługi hotelarskie w obiekcie zgłoszonym do ewidenc

ji ma obowiązek przekazywania  do  urzędu informacji o: 

 uzyskaniu decyzji marszałka województwa o zaszeregowaniu obiektu  do 

rodzaju i nadaniu kategorii, 

 zmianie działalności sezonowej na stałą lub stałej na sezonową, 

 zmianie liczby miejsc noclegowych, 

 zaprzestaniu świadczenia usług hotelarskich, 

 zdarzeniach powodujących przejściowo wstrzymanie świadczonych usług. 

Opracował: Zofia Jędrysko- Inspektor 

Zatwierdził: mgr Edyta Garb – Naczelnik OMiP 

Obowiązuje od 01.04.2021 roku 

 

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20170001553

