............................, dnia ........................
..............................................
/pieczęć wnioskodawcy/

Wójt Gminy Zadzim

WNIOSEK O UDZIELENIE ZEZWOLENIA
na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. 2017 r. poz. 1289 ze zm.) wnoszę o
wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi
zwierzętami:
1.

Dane Wnioskodawcy:
Imię i nazwisko lub nazwa przedsiębiorcy: ……………………………..…………………
………………………………………………………………………………………………
adres zamieszkania lub siedziba:
……..………………….………………………………………..…………………………..
……………………….……………………………………………………………………..
NIP:…………………..……………………………………………………………………..
REGON: ……………………………………………………..……………………………..
osoby upoważnione do składania oświadczeń i podpisów w imieniu firmy:
………………………………………………………………………………………………
pełnomocnicy:
…………………………………………………………………........................................…
.....................................................................................................…………………………...

2.

Określenie przedmiotu i obszaru działalności podmiotu ubiegającego się o
zezwolenie:
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................

3.

Określenie środków technicznych, jakimi dysponuje ubiegający się o zezwolenie w
celu zapewnienia prawidłowego wykonywania działalności objętej wnioskiem:
Ilość ………………… rodzaj ……………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………..…….

4.

Informacje o technologiach stosowanych lub przewidzianych do stosowania przy
świadczeniu usług w zakresie działalności objętej wnioskiem:
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
…….………………………………………………………………………………………...

5.

Proponowane zabiegi z zakresu ochrony środowiska i ochrony sanitarnej planowane
po zakończeniu działalności:
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

6.

Określenie terminu podjęcia działalności objętej wnioskiem oraz zamierzonego
czasu jej prowadzenia:
………………………………………………………………………………………………

Do wniosku dołączam następujące załączniki:
1. Zaświadczenie o niekaralności wnioskodawcy
2. Zaświadczenie o braku zaległości podatkowych i zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie
społeczne lub zdrowotne.
3. Odpis z właściwego rejestru (KRS, CEIDG)
4. Dokument potwierdzający możliwość przekazania wyłapanych z terenu Gminy Zadzim zwierząt do
schroniska dla bezdomnych zwierząt
5. Dokumenty potwierdzające możliwość zapewnienia, w razie potrzeby, pomocy weterynaryjnej
wyłapanym zwierzętom.
6. Dokumenty potwierdzające możliwość zapewnienia, w razie potrzeby, odbioru zwłok zwierzęcych
przez podmiot zajmujący się unieszkodliwianiem zwłok zwierząt.
7. Dokument potwierdzający tytuł prawny do dysponowania miejscem przetrzymywania wyłapanych
zwierząt przed przekazaniem ich do schroniska (jeśli dotyczy).

8. Oświadczenie o posiadanych kadrach, w tym:
a) Dokumenty potwierdzające doświadczenie w pracy polegającej na opiece nad zwierzętami lub
dokumenty potwierdzające kwalifikacje kierowców i konwojentów niezbędne przy transporcie
zwierząt, wystawione przez powiatowego lekarza weterynarii, właściwego dla miejsca
zatrudnienia tych osób
b) Dokumenty potwierdzające, iż pracownicy mający kontakt z wyłapywanymi lub
transportowanymi zwierzętami, nie byli karani z art. 35, art. 37 lub art. 37b ustawy z dnia 21
sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt
9. Oświadczenie o posiadaniu środka transportu wraz z kserokopią decyzji Powiatowego Lekarza
Weterynarii w sprawie dopuszczenia środka transportu drogowego do użycia w transporcie zwierząt.
10.Dowód wniesienia opłaty skarbowej w wysokości 616 zł (opłatę skarbową można wpłacić w Kasie
Urzędu Gminy w Zadzimiu lub na konto Urzędu Gminy w Zadzimiu nr 62 9263 0000 8000 0042
2008 0002). Obowiązek wniesienia opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku o wydanie
zezwolenia. W przypadku dokonania wpłaty na konto bankowe należy dołączyć do wniosku
potwierdzenie dokonania wpłaty.

………………………………………………..
(podpis wnioskodawcy lub osoby przez niego upoważnionej)

Pouczenie:
1. Zgodnie z art. 9 ust.1b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed
bezdomnymi zwierzętami może zostać udzielone na czas określony, jednak nie dłużej niż na 10
lat.
2. Zgodnie z art. 8a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
przed podjęciem decyzji w sprawie wydania zezwolenia Wójt Gminy Zadzim może:
- wezwać przedsiębiorcę do uzupełnienia, w wyznaczonym terminie, jednak nie krótszym niż 14
dni, brakującej dokumentacji poświadczającej, że przedsiębiorca spełnia warunki określone
przepisami prawa, wymagane do wykonywania działalności objętej zezwoleniem,
- dokonać kontrolnego sprawdzenia faktów podanych we wniosku o udzielenie zezwolenia w celu
stwierdzenia, czy przedsiębiorca spełnia warunki wykonywania działalności objętej zezwoleniem.
3. Przedsiębiorca jest zobowiązany niezwłocznie zgłaszać Wójtowi Gminy Zadzim wszelkie zmiany
danych określonych w zezwoleniu.
4. Przedsiębiorca ubiegający się o udzielenie zezwolenia powinien spełniać wymagania określone
uchwałą Nr XLV/237/2018 Rady Gminy Zadzim z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie wymagań,
jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie
działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schroniska dla
bezdomnych zwierząt, grzebowiska i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie Gminy
Zadzim.

