
Procedura zewnętrzna: Wpis do ewidencji obiektów świadczących usługi hotelarskie, 

niebędących obiektami hotelarskimi oraz pól biwakowych na terenie Gminy Nowy Targ. 

 

1. Załączniki 

 Wniosek o dokonanie wpisu do ewidencji obiektów świadczących usługi 

hotelarskie, niebędących obiektami hotelarskimi oraz pól biwakowych na terenie 

Gminy Nowy Targ (formularz wniosku stanowi załącznik nr 1 do niniejszej 

procedury). 

 Deklaracja dotycząca spełnienia minimalnych wymagań co do wyposażenia dla 

obiektów świadczących usługi hotelarskie, niebędących obiektami hotelarskimi 

oraz dla pól biwakowych (załącznik nr 2 do niniejszej procedury). 

 Osoby/Podmioty prowadzące działalność gospodarczą podają: 

Nazwę rejestru (np. Krajowy Rejestr Sądowy, Centralna Ewidencja i Informacja o 

Działalności Gospodarczej) oraz numer wpisu do ewidencji działalności 

gospodarczej o ile taki posiadają. Numer NIP. 

2. Sprawę załatwia 

Wydział Infrastruktury Społecznej i Promocji w Gminie Nowy Targ, ul. Bulwarowa 9, 

34-400 Nowy Targ. Dokumenty należy złożyć osobiście w Urzędzie Gminy bądź 

przesłać pocztą. 

3. Dokumenty od Wnioskodawcy  

Opinia właściwego miejscowego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego, 

potwierdzająca spełnienie w obiekcie wymagań sanitarnych. 

4. Opłaty 

Postępowanie nie podlega opłatom. 

5. Forma załatwienia 

Wpis do ewidencji. 

6. Termin załatwienia 

Do 14 dni od daty otrzymania wniosku. 

7. Dokumenty uzyskiwane w postępowaniu 

Brak. 

8. Tryb odwoławczy 

Nie dotyczy. 

9. Podstawa prawna 

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 i4 ustawy 

z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i 

przewodników turystycznych. Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 

sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są 

świadczone usługi hotelarskie. 

10.  Informacje dodatkowe dla Wnioskodawcy 

1. Wnioskodawca, który zamierza świadczyć usługi hotelarskie w innym obiekcie – 

który nie jest obiektem hotelarskim oraz rolnik zamierzający świadczyć usługi 

hotelarskie w gospodarstwie rolnym jest obowiązany zgłosić ten obiekt do 

ewidencji obiektów świadczących usługi hotelarskie, nie będących obiektami 

hotelarskimi oraz pól biwakowych przed rozpoczęciem świadczenia usług. Na 

terenie gminy Nowy Targ ww. ewidencję prowadzi Wójt Gminy Nowy Targ. 

2. Zgłoszeniu do ewidencji innych obiektów, w których świadczone są usługi 

hotelarskie jest obowiązkowe i podlegają mu wszystkie obiekty, w których 

świadczone są usługi noclegowe, a więc: pokoje gościnne, kwatery prywatne, 

gospodarstwa agroturystyczne, pola namiotowe, domki letniskowe, ośrodki 



wczasowe, kolonijne, itd. bez względu na ilość wynajmowanych miejsc 

noclegowych.  

3.  Ewidencja ta nie obejmuje następujących obiektów hotelarskich: hoteli, moteli, 

pensjonatów, kempingów, domów wycieczkowych, schronisk i schronisk 

młodzieżowych. 

4. Ewidencja jest prowadzona w formie kartoteki składającej się z kart 

ewidencyjnych obiektów, oddzielnie dla każdego rodzaju obiektu  

5. Podmiot świadczący usługi hotelarskie w obiekcie zgłoszonym do ewidencji ma 

obowiązek informowania organ prowadzący ewidencję o następujących zmianach: 

-  zaprzestaniu świadczenia usług hotelarskich, 

 -  uzyskaniu zaszeregowania do odpowiedniego rodzaju obiektu hotelarskiego, 

 -  zmianie działalności sezonowej na stałą lub odwrotnie, 

 -  zmianie liczby pokoi lub miejsc noclegowych. 

 

6. W związku z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o 

szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i 

zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi 

sytuacji kryzysowych do ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich 

oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych art. 35 został 

wprowadzony ust. 4, o brzmieniu: "Domniemywa się, że w obiektach, w których 

są świadczone usługi hotelarskie bez uprzedniego zgłoszenia do właściwej 

ewidencji, o której mowa w art.38, nie są spełniane wymagania sanitarne, o 

których mowa w ust.1 pkt 2." Zgodnie z ww. zapisem, wobec wątpliwości co do 

spełnienia wymagań sanitarnych, do wniosku o wpis do ww. ewidencji należy 

załączyć opinię właściwego miejscowo państwowego powiatowego inspektora 

sanitarnego, potwierdzającą spełnienie w obiekcie wymagań sanitarnych określoną 

w paragrafie 4 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 

sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których 

są  świadczone usługi hotelarskie. 

 
 


