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Załącznik   

do Zarządzenia Nr 120.Z.32.2018.  

Burmistrza Miasta Nowy Targ  

z dnia 13 sierpnia 2018 r.  

 

Zasady opracowywania i aktualizacji kart usług w Urzędzie Miasta Nowy Targ. 

 

Rozdział 1. 

Postanowienia ogólne 

§ 1. 

Ilekroć w treści załącznika jest mowa o:  

1) Naczelniku - należy przez to rozumieć naczelników wydziałów, kierowników 
referatów/biur wymienionych w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta 
z wyłączeniem Audytora Wewnętrznego;  

2) Karcie usług - należy przez to rozumieć dokument opisujący sposób postępowania 
klienta w celu załatwienia sprawy w Urzędzie Miasta;  

3) Kliencie - należy przez to rozumieć osobę, która świadomie zamawia w Urzędzie Miasta 
wykonanie usługi na rzecz swoją lub podmiotu, który reprezentuje;  

4) Burmistrzu – należy przez to rozumieć Burmistrza Miasta Nowy Targ; 

5) Rejestrze kart usług - należy przez to rozumieć zestawienie, zawierające nazwę 
świadczonych przez Urząd Miasta Nowy Targ usług, z których może skorzystać klient; 

6) Urzędzie – należy przez to rozumieć Urząd Miasta Nowy Targ;  

7) Usłudze – należy przez to rozumieć sprawę, którą klient potrzebuje lub musi załatwić 
w Urzędzie i której zakończenie można w jasny sposób określić;  

8) Właścicielu karty usługi – należy przez to rozumieć naczelników wydziałów, 
kierowników referatów/biur wymienionych w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu 
z wyłączeniem Audytora Wewnętrznego, w której realizowana jest usługa;  

9) Wykonawcy - należy przez to rozumieć pracownika odpowiedzialnego za opracowanie, 
aktualizowanie karty usługi w Urzędzie Miasta wyznaczonego przez Naczelnika;  

10) Wzorcowej karcie usługi – należy przez to rozumieć dokument w postaci szablonu. 

 

Rozdział 2. 

Sposób nazywania usług i Kart Usług  

§ 2. 

1. Podstawowym założeniem przy tworzeniu kart usług jest przekazanie informacji 
o usługach dla klienta Urzędu.  

2. Usługi powinny być nazywane w sposób zrozumiały dla klienta.  
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3. Karty usług powinny w przejrzysty i nieskomplikowany sposób prezentować zakres 
usługi i jej realizację na rzecz klienta.  

4. Nazwa Karty Usługi musi być identyczna z nazwą tej usługi w rejestrze kart usług. 

 

Rozdział 3. 

Kompetencje i odpowiedzialność 

§ 3. 

1. Właściciel karty usługi:  

1) Wyznacza wykonawcę do opracowania karty usługi lub jej zmianę oraz załączonych 
do niej ewentualnych wniosków i formularzy;  

2) Nadzoruje i koordynuje proces tworzenia bądź zmiany karty usługi oraz załączonych 
do niej ewentualnych wniosków i formularzy;  

3) Weryfikuje i zatwierdza opracowany projekt karty usługi lub jej zmianę oraz 
załączonych do niej ewentualnych wniosków i formularzy;  

4) Dba o aktualność nadzorowanych kart usług.  

2. Kierownik Biura Obsługi Mieszkańców prowadzi i przynajmniej raz w roku aktualizuje 
„Rejestr kart usług”( papierowo i elektronicznie), który zatwierdza sekretarz miasta.  

3. Wykonawca:  

1) Opracowuje nową kartę usługi opierając się na wzorcowej karcie usługi stanowiącej 
załącznik Nr 2 do niniejszych zasad oraz załączonych do niej ewentualnych wniosków 
i formularzy ze wzorami ich wypełnienia;  

2) Dokonuje aktualizacji karty usługi w trybie natychmiastowym w przypadku zmiany 
przepisów prawnych lub innych danych mających istotny wpływ na sposób 
załatwienia sprawy;  

3) Publikuje kartę usługi wraz z załączonymi do niej ewentualnymi wnioskami 
i formularzami ze wzorami ich wypełnienia w formie elektronicznej w formacie pdf, 

4) Wycofuje elektroniczną publikację nieaktualnej karty usługi i dokonuje archiwizacji 
wraz z załączonymi do niej ewentualnymi wnioskami i formularzami ze wzorami ich 
wypełnienia.  

4. Pracownicy realizujący zadanie bezzwłocznie zapoznają się z nowymi kartami usług oraz 
załączonymi do niej ewentualnymi wnioskami i formularzami ze wzorami ich 
wypełnienia. 

 

Rozdział 4. 

Opis postępowania 

 

§ 4. 

1. Założenia ogólne  

1) Kartę usługi sporządza się dla usługi świadczonej przez Urząd dla klientów według 
wzorcowej karty usługi, stanowiącej załącznik Nr 2  do niniejszych zasad;  
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2) Zakres usług świadczonych przez Urząd znajduje się na stronie internetowej 
www.nowytarg.pl w zakładce Urząd - Jak załatwić sprawę w Urzędzie (karty usług, 
wnioski)oraz w BIP w zakładce Jak załatwić sprawę w Urzędzie (karty usług, 
wnioski) 

2. Układ karty usługi. 

1) Karta usługi dla zachowania przejrzystości ma formę tabeli;  

2) Lewa rubryka w każdej karcie usług jest jednakowa zawiera wyszczególnione tytuły 
pól;  

3) W poszczególnych kartach usług zmieniają się jedynie informacje niezbędne do danej 
usługi (tzw. opis postępowania) z prawej kolumny. 

3. Format karty usługi  

1) Karta usługi powinna być ograniczona max. do 2  stron formatu A-4 a w szczególnych 
przypadkach uzasadnione jest zwiększenie ilości stron;  

2) Lewa kolumna (tytuły poszczególnych pól):  

a) czcionka Times New Roman,  

b) wielkość czcionki 11 cpi;  

3) Prawa kolumna (opis poszczególnych pól):  

a) czcionka Times New Roman,  

b) wielkość czcionki 11  cpi; 

4) Odstęp między wierszami – pojedynczy;  

5) Układ tekstu – w lewej kolumnie: do lewej, w prawej kolumnie: justowanie;  

6) Marginesy: 2,5 cm (wszystkie: górny, dolny, lewy i prawy).  

 

§ 5. 

Wytyczne do tworzenia karty usługi 

 

1. Kartę usługi należy redagować z użyciem języka możliwie prostego, przystępnego 
i zrozumiałego dla każdego klienta;  

2. Karta usługi posiada:  

• NAGŁÓWEK zawierający:  

• herb miasta,  

• napis KARTA USŁUGI,  

• Urząd Miasta nazwa komórki organizacyjnej  

• Wydanie  numer nazwę świadczonej usługi opisywanej przez daną kartę (tytuł karty 
usługi należy podać krótki i łatwy do zrozumienia jakiej usługi ona dotyczy),  

• numer referencyjny karty usługi zgodny ze schematem: JZS_W_xxx_nn gdzie: JZS 
oznacza początek nazwy pliku, a W nazwę komórki organizacyjnej, xxx- numer 
kolejny karty usług,(numer kolejny karty usług musi być identyczny, jak numer 
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podany w rejestrze kart usług,  nn – numer wydania – czyli numer kolejnej wersji 
karty usługi np.: jzs_gkios_005_02.doc. – oznacza, że jest to karta z Wydziału 
Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, 5 numer karty i jej 2 wersja. 

Numer referencyjny będzie nadawany kolejno. 

W przypadku wycofania karty usług pozostałe karty nie będą przenumerowywane, natomiast 
w przypadku zmiany nazwy komórki organizacyjnej należy bezzwłocznie poprawić 
obowiązujący symbol komórki organizacyjnej i datę obowiązywania danej wersji karty 
usługi, jak również poprawić nazwę pliku zgodnie z wytycznymi. 

3. Lewa rubryka karty usługi zawiera następujące pola:  

a) NAZWĘ ŚWIADCZONEJ USŁUGI  opisywanej przez daną kartę (tytuł karty usługi 
należy podać krótki i łatwy do zrozumienia jakiej usługi ona dotyczy),  

b) OPIS USŁUGI - należy podać krótki opis usługi. Jest to pole, w którym możemy 
doprecyzować to, co klient czyta w tytule i podać przykłady przypadków, w jakich 
klient może chcieć załatwić taką sprawę,  

c) KOGO DOTYCZY - wskazanie czy dotyczy osób fizycznych czy przedsiębiorców, 

d) WYKAZ WYMAGANYCH DOKUMENTÓW - należy wskazać co klient ma:  

• przygotować (należy wskazać wszystkie wymagane dokumenty, jakie klient 
powinien przygotować i dane potrzebne mu przy wypełnianiu wniosku lub 
rozmowie z pracownikiem Urzędu),  

e) FORMULARZE WNIOSKI DO POBRANIA - wypełnić (należy podać krótki opis 
dokumentów, które klient musi sporządzić oraz nazwę formularzy do wypełnienia 
jeżeli są dołączone do karty usługi). 

WYMAGANE OPŁATY, FORMA I MIEJSCE ICH WNOSZENIA - należy 
bezwzględnie podać podstawę prawną opłaty, ponadto należy wskazać:  

czy klient powinien zapłacić za załatwianie danej sprawy, a w przypadku takiego 
obowiązku jakiego rodzaju należność jest wymagana i jaka jest jej wysokość (np. 
opłata skarbowa) oraz czy można wnieść należność w gotówce lub bezgotówkowo na 
rachunek bankowy Urzędu, a także miejsce, w którym może to zrobić np.  

W przypadkach w których jest opłata zaleca się zamieszczenie w części opisowej pola: 

Przykład:  

„Wpłatę można dokonać w kasie Urzędu Miasta (czynna: poniedziałek – 7:45 do 

15:00, wtorek - piątek w godz. 7:45-14:00 lub przelewem na rachunek bankowy nr 

………………………(tytułem opłata skarbowa)” 

w przypadku, gdy informacje o opłatach są zbyt obszerne lub zbyt skomplikowane 
należy umieścić je w części „Uwagi informacje dodatkowe” oraz podać link, pod 
którym w Internecie znajdują się niezbędne informacje.  

W przypadkach w których nie ma opłat zaleca się zamieszczenie w części opisowej 
pola:  „Nie podlega opłacie”, 

f) JEDNOSTKA, OSOBY DO KONTAKTU - należy wskazać komórkę organizacyjną 
świadczącą daną usługę, dane kontaktowe potrzebne do uzyskania dodatkowych 
informacji o usłudze, imię i nazwisko pracownika, numer telefonu. 

Przykład: 
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Informację w danej sprawie uzyskają Państwo pod nr tel…………(imię i nazwisko 

pracownika) lub w pokoju/w pokojach…… …(I piętro) 

Adres e-mail…………………pracownika do kontaktu.  

 

MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW - należy określić możliwe miejsca 
i sposoby składania dokumentów do  Urzędu i dane adresowe oraz wskazać czy 
istnieje możliwość złożenia wniosku drogą elektroniczną lub brak możliwości 
złożenia wniosku drogą elektroniczną. Przykład:  

„Biuro Obsługi Mieszkańców 

ul. Krzywa 1 

34-400 Nowy Targ 

czynne: w poniedziałki w godz. 7:30-16:00 

wtorki, środy i czwartki w godz. 7:30-15:30 

w piątki w godz. 7:30-15:00 

pokój nr …(parter) lub przesłać za pośrednictwem poczty na w/w adres. 

 

g) SPOSÓB I TERMIN ZAŁATWIENIA - należy wskazać dopuszczalne sposoby 
i formy załatwienia (zakończenia) sprawy, w tym tryb zawiadomienia klienta 
o wynikach działań oraz należy podać krótką i zwięzłą informację o terminie, do 
którego powinna być zrealizowana dana usługa na rzecz klienta,  

h) PODSTAWA PRAWNA - należy wskazać nazwę aktu prawnego i miejsce jego 
publikacji oraz przepis aktu, który stanowi podstawę do świadczenia usługi. 

i) TRYB ODWOŁAWCZY- należy wskazać, czy i jakie możliwości zaskarżenia 
przysługują klientowi (np. odwołanie) z podaniem nazwy organu, do którego należy 
skierować środek odwoławczy lub zaskarżenia, terminu do jego wniesienia oraz 
miejsca złożenia stosownego dokumentu, 

j) UWAGI I DODATKOWE INFORMACJE - należy zamieścić informacje 
uzupełniające dane, dotyczące procesu załatwiania sprawy,  

k) OPRACOWAŁ – należy zamieścić imię i nazwisko pracownika odpowiedzialnego za 
opracowanie, aktualizowanie karty usługi, 

l) ZATWIERDZIŁ -  należy zamieścić imię i nazwisko właściciela karty usługi,( należy 
przez to rozumieć naczelników wydziałów, kierowników referatów), 

ł) OBOWIĄZUJE OD – należy zamieścić datę opracowania lub aktualizacji karty. 

 

§ 6. 

Karta usługi może zawierać: 

 

1. Załączniki (wnioski i formularze) wymagane do skutecznej realizacji usługi lub 
w przypadku najpopularniejszych załączników wskazanie ich miejsca dostępu (np. można 
wskazać link do odpowiedniej strony);  

2. Wzorce załączników winny być umieszczone na pierwszej stronie załącznika z nadrukiem 
„Wzór”;  

3. Oznaczenie załączników powinno być zgodne ze schematem: jzs_w_xxx_nn_dy gdzie: 
jzs oznacza początek nazwy pliku (jak załatwić sprawę)w – oznacza symbol znakowania 
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komórki organizacyjnej, xxx- oznacza numer danej karty usługi w danej komórce 
organizacyjnej, nn - numer wydania, natomiast dy oznacza załącznik o numerze y do 
danej karty np. jzs_bom_001_01_d3.xls;  

4. Do załączników (wniosków i formularzy) ustanowionych odrębnymi przepisami prawa 
nie stosuje się zasad tworzenia tych załączników.  

 

§ 7. 
Zasady opracowywania, aktualizacji, udostępniania i wycofania karty usługi 

 

1. Opracowywanie nowej karty usługi następuje na podstawie wzorcowej karty usługi 
w chwili pojawienia się nowej wcześniej nieopisanej usługi.  

2. Aktualizacja karty usługi ma miejsce w chwili pojawienia się jakichkolwiek zmian (np. 
zmiana nazwy usługi, zmiana podstawy prawnej, zmiana miejsca składania dokumentów, 
itp.) lub na podstawie uzasadnionych uwag i wniosków klientów Urzędu.  

3. Karty usług Urzędu Miasta wraz z ewentualnymi wnioskami i formularzami oraz wzorami 
ich wypełnienia są udostępnione na stronie internetowej www.nowytarg.pl w zakładce 
Urząd Miasta – Jak załatwić sprawę(karty usług, wnioski) oraz istnieje możliwość 
wydruku dla klientów w poszczególnych komórkach organizacyjnych, w Biurze Obsługi 
Mieszkańców. 

4. Za udostępnienie Kart usług wśród klientów Urzędu są odpowiedzialni właściciele.  

5. Właściciel karty usługi wnioskuje do Kierownika Biura Obsługi Mieszkańców o:  

1) nadanie w rejestrze numeru nowej karcie usługi wraz z kompletnie wypełnionym 
wzorcem karty usługi oraz załączonych do niej ewentualnych wniosków i formularzy 
ze wzorami ich wypełnienia celem sprawdzenia z niniejszym zarządzeniem;  

2) zmianę tytułu obowiązującej karty usługi wraz z kompletnie wypełnionym wzorcem 
karty usługi celem sprawdzenia z niniejszym zarządzeniem i aktualizacją w rejestrze 
kart usług;  

3) wycofanie karty usługi celem wykreślenia jej z rejestru obowiązujących kart usług.  

4) Wycofanie karty usługi z rejestru kart usług następuje w wyniku zaprzestania 
świadczenia danej usługi w Urzędzie. 

 

§ 8. 
Nadzorowanie kart usług 

 

1. Kierownik Biura Obsługi Mieszkańców prowadzi „Rejestr kart usług” obowiązujących 
w Urzędzie (nadaje numer nowej karcie usługi, uaktualnia zmianę nazwy już istniejącej 
karty usługi, zaznacza wycofanie karty usługi).  

2. Kierownik Biura Obsługi Mieszkańców na bieżąco nadzoruje prawidłowość wypełnienia 
kart usług. 

3. Właściciel karty usługi dba o archiwizowanie kolejnych wydań kart usług zarówno 
w postaci papierowej jak i elektronicznej (pliki z kartami należy przechowywać na dysku 
U w katalogu U:/urząd/jzs 
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Załącznik do „Zasad opracowywania i aktualizacji kart usług” 

 

 

 

KKAARRTTAA  UUSSŁŁUUGGII   
Nazwa pliku 

Wydanie nr… 

UURRZZĄĄDD  MMIIAASSTTAA  NNOOWWYY  TTAARRGG  
Nazwa Wydziału 

Tel. 0~18  

Nazwa 
świadczonej usługi 

 

Opis usługi   

Kogo dotyczy  

Wymagane 
dokumenty 

 

Formularze, 
wnioski do 
pobrania 

 

Wymagane opłaty, 
forma i miejsce ich 
wnoszenia  

 

Jednostka, osoby 
do kontaktu 

 

Miejsce składania 
dokumentów 

 

Sposób i termin 
załatwienia sprawy 

 

Złożenie wniosku 
elektronicznie. 

 

Podstawa prawna  

Tryb odwoławczy  

Uwagi i 
dodatkowe 
informacje 

 

Opracował:  

Zatwierdził:  

Obowiązuje od  
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Przykład poprawnie wypełnionej karty usługi 

 

 

 

KKAARRTTAA  UUSSŁŁUUGGII   
jzs_gkios_005_01. 

Wydanie nr 1 

UURRZZĄĄDD  MMIIAASSTTAA  NNOOWWYY  TTAARRGG  
Nazwa Wydziału 

Tel. 0~18  

Nazwa 
świadczonej usługi Wydawanie zezwoleń na opróżnianie zbiorników bezodpływowych 

Opis usługi  
Wydawanie zezwoleń na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport 

nieczystości ciekłych na terenie Gminy Miasto Nowy Targ 

Kogo dotyczy 
Przedsiębiorców, którzy ubiegają się o zezwolenie na prowadzenie działalności 
na terenie Gminy Miasto Nowy Targ z w/w zakresu 

Wymagane 
dokumenty 

1. Poprawnie wypełniony wniosek w sprawie wydania zezwolenia na 
opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości 
ciekłych na terenie Gminy Miasto Nowy Targ. 

2. Załączniki do wniosku o wydanie zezwolenia w zakresie opróżniania 
zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na 
terenie Gminy Miasto Nowy Targ: 
a. zaświadczenie stwierdzające brak zaległości podatkowych i 
zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, 
lub oświadczenie przedsiębiorcy w tym zakresie podparte klauzulą o 
następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za 
złożenie fałszywego oświadczenia.” 
b. dokumenty potwierdzające możliwość korzystania z pojazdów 
uwzględnionych we wniosku (np. kserokopie dowodów rejestracyjnych, 
umowy leasingu, dzierżawy), wraz z dokumentami dotyczącymi 
aktualnych badań technicznych pojazdów, 
c. dokument umożliwiający korzystanie z nieruchomości 
wykorzystywanej jako baza transportowa (np. kserokopia aktu własności, 
dzierżawy, użytkowania wieczystego), 
d. oświadczenie lub dokument, z którego wynika, że wnioskujący 
posiada własną myjnię lub korzysta z usług innego podmiotu w zakresie 
mycia i dezynfekcji posiadanego sprzętu. 
e. dokument potwierdzający gotowość odbioru nieczystości ciekłych 

przez stację zlewną. 

Formularze 
wnioski do 
pobrania 

Wniosek o wydanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i 
transport nieczystości ciekłych na terenie Gminy Miasto Nowy Targ 
(jzs_gkios_005_01_d1). 

Wymagane opłaty, 
forma i miejsce 
ich wnoszenia  

Zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 o opłacie skarbowej (tekst jednolity: 
Dz. U. z 2016 r. poz. 1827) składając wniosek o wydanie zezwolenia 
przedsiębiorca obowiązany jest równolegle wnieść opłatę skarbową w wysokości 
107 zł. W przypadku występowania w przedmiotowej sprawie przez 
pełnomocnika, należy uiścić opłatę skarbową w wysokości 17 zł za udzielone 
pełnomocnictwo i dołączyć dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa 
albo jego odpisu, wypisu lub kopii (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego 
małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu lub gdy mocodawcą jest 
podmiot zwolniony z opłaty skarbowej). Wpłat z tytułu opłaty skarbowej można 
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dokonywać na rachunek bankowy Urzędu Miasta Nowy Targ – Nr rachunku: 
6812401574 1111 0000 0789 7564 lub w kasie Urzędu (parter pok. nr 014). 
Dowody zapłaty należnych opłat skarbowych należy załączyć do wniosku. 

Jednostka, osoby 
do kontaktu 

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, pokój nr 206 II piętro, 
nr tel. 18 26-11-286. 
inż.– Elżbieta Nenko - inspektor  

Miejsce składania 
dokumentów 

Biuro Obsługi Mieszkańca Urzędu Miasta Nowy Targ, ul. Krzywa 1, parter, pok. 
nr 001, nr tel. 18 26-11-297. 
Godziny pracy Urzędu: poniedziałek: 7.30 - 16.00, 
wtorek – czwartek: 7.30 - 15.30, piątek: 7.30 - 15.00 

Sposób i termin 
załatwienia 
sprawy 

 Do 30 dni,  
 W przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej do 2 miesięcy 

Złożenie wniosku 
elektronicznie 

Brak możliwości złożenia drogą elektroniczną 

Podstawa prawna 

1. Art. 7 ust. 1 pkt. 2 i ust. 6 oraz art. 9 ust. 1, 1aa, 1b i 4 ustawy z dnia 13 
września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst 
jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1289 z późn. zm.), 

2. Art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 
administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn.zm), 

3. część III, pkt 42 załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2016 o opłacie 
skarbowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 1827 z póżn. zm.), 

4. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 marca 2012 r. w sprawie 
szczegółowego sposobu określania wymagań, jakie powinien spełniać 
przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie 
opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości 
ciekłych (Dz. U. z 2012 r. poz. 299), 

5. Uchwała Nr XX/156/2012 z dnia 31.05.2012 r. w sprawie wymagań jakie 
powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia 
w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu 
nieczystości ciekłych. 

Tryb odwoławczy 

• Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za 
pośrednictwem organu, który wydał decyzję (odwołanie składa się do 
Wydziału prowadzącego sprawę). 

• Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od doręczenia decyzji stronie. 

Uwagi i 
dodatkowe 
informacje 

Podanie we wniosku numeru telefonu oraz godzin, w których można uzyskać 
kontakt z wnioskodawcą może znacznie skrócić termin załatwienia sprawy.  
W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów klient zostanie 
poproszony do ich uzupełnienia i złożenia do wydziału prowadzącego sprawę 

Opracował: inż. Elżbieta Nenko  

Zatwierdził: mgr inż. Dariusz Jabcoń 

Obowiązuje od 15.05.2018 

 


