
Chełmek, dnia ………….............……..
..........................................................................

                 (Imię i nazwisko lub nazwa przedsiębiorcy)

..........................................................................

     (Adres zamieszkania lub adres siedziby przedsiębiorcy)

...........................................................................

                (Numer Identyfikacji Podatkowej NIP)

…........................................................................

                     (Telefon kontaktowy)

Burmistrz Chełmka

Wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności na terenie gminy
Chełmek w zakresie:

      I.    ochrony przed bezdomnymi zwierzętami*
II. prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt*
III. prowadzenia grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części* 

(*niepotrzebne skreślić)

Proszę o udzielenie zezwolenia na podstawie art 7 ust 1 pkt 4 ustawy z dnia 13 września
1996r. o utrzymaniu czystości i  porządku w gminach (Dz. U. z 2013r. poz 1399 ze zm.),
zgodnie z informacjami zamieszczonymi we wniosku:

1. Określenie przedmiotu i obszaru prowadzonej działalności:

…................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

…................................................................................................................................................

2.  Określenie  środków  technicznych,  jakimi  dysponuje  ubiegający  się  o  zezwolenie  na

prowadzenie działalności objętej wnioskiem:

…................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

3.  Informacje  o  technologiach  stosowanych  lub  przewidzianych  do  stosowania  przy

świadczeniu usług, w zakresie działalności objętej wnioskiem:

…................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................



....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

…................................................................................................................................................

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

…................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

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

…................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

….........................................................................

Podpis wnioskodawcy                    



Załączniki  (w  przypadku  załączników  w  formie  kserokopii,  winny  zostać  potwierdzone  za  zgodność
z oryginałem):

1. zaświadczenie  albo  oświadczenie  o  braku  zaległości  podatkowych  i  zaległości  w  płaceniu  składek  na
ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne. Oświadczenie to składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za
składanie  fałszywych  zeznań.  Składający  oświadczenie  jest  obowiązany  do  zawarcia  w  nim  klauzuli
następującej  treści:  "Jestem  świadomy  odpowiedzialności  karnej  za  złożenie  fałszywego  oświadczenia.".
Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

2. Dowód  uiszczenia  opłaty  skarbowej  w wysokości  616 zł   -  zgodnie  z  ustawą  z  dnia 16  listopada 2006r.
o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U. z 2012r. Poz. 1282).

3.  Załączniki związane z prowadzeniem poszczególnych działalności:
3.1. dla działalności polegającej na ochronie przed bezdomnymi zwierzętami:

      a)  Dokument  potwierdzający   prowadzenie  działalności  gospodarczej  w  zakresie  ochrony  przed  
bezdomnymi zwierzętami.
b)  Dokument  potwierdzający  posiadanie  zatwierdzonego  przez  Powiatowego  Lekarza  Weterynarii  
pojazdu przystosowanego do przewozu zwierząt.
c)  Oświadczenie o posiadaniu specjalistycznego sprzętu do chwytania i transportowania bezdomnych 
zwierząt, nie stwarzający zagrożenia dla ich życia i zdrowia i nie zadający im cierpienia.
d)  Oświadczenie  o  posiadaniu  przeszkolonej  kadry  pracowniczej  w  zakresie  postępowania  ze  
zwierzętami. 
e)  Dokument potwierdzający możliwość zapewnienia zwierzętom opieki weterynaryjnej.
f) Dokument potwierdzający możliwość przekazania bezdomnych zwierząt do schroniska.

3.2. dla działalności polegającej na prowadzeniu schronisk dla bezdomnych zwierząt:
a)  Dokument potwierdzający prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia schronisk
dla bezdomnych zwierząt.
b)  Tytuł  prawny  do  terenu,  na  którym  ma być  prowadzona  działalność  polegająca  na  prowadzeniu
schroniska  dla  bezdomnych  zwierząt  (aktualny  wyciąg  z  księgi  wieczystej,  akt  notarialny,  umowa
dzierżawy, użyczenia, najmu lub użytkowania itp.)
c)  Stosowne  zezwolenia  i  dokumenty  wydane  na  podstawie  ustawy  z  dnia  7  lipca  1994r.  Prawo
budowlane (Dz.U. z 2013r. poz 1409 ze zm.) - dot obiektów, w których prowadzona będzie działalność.
d)  Kserokopia  decyzji  Powiatowego  Lekarza  Weterynarii  potwierdzająca  nadanie  weterynaryjnego
numeru identyfikacyjnego.
e)  Kserokopia umowy poświadczająca gotowość odbioru zwłok zwierzęcych przez podmiot zajmujący
się unieszkodliwianiem zwłok zwierzęcych.
f) Dokument potwierdzający zapewnienie przebywającym w schronisku zwierzętom opieki weterynaryjnej
(np. umowa poświadczająca współpracę z lekarzem weterynarii) 
g) Oświadczenie o dysponowaniu obiektami i specjalistycznym sprzętem niezbędnym do prowadzenia
schroniska dla bezdomnych zwierząt.
h) Oświadczenie o dysponowaniu przeszkoloną kadrą w zakresie postępowania ze zwierzętami. 

3.3. dla działalności polegającej na prowadzeniu grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części:
a)  Dokument  potwierdzający  prowadzenie  działalności  w  zakresie  grzebowisk  i  spalarni  zwłok
zwierzęcych i ich części.
b)  Tytuł  prawny  do  terenu,  na  którym  ma  być  prowadzona  działalność  (aktualny  wyciąg  z  księgi
wieczystej, akt notarialny, umowa dzierżawy, użyczenia, najmu lub użytkowania itp.)
c)  Stosowne  zezwolenia  i  dokumenty  wydane  na  podstawie  ustawy  z  dnia  7  lipca  1994r.  Prawo
budowlane (Dz.U. z 2013r. poz 1409 ze zm.)  - dot obiektów, w których prowadzona będzie działalność.
d)  Dokumenty  potwierdzające  posiadanie  urządzeń  i  środków  technicznych  wykorzystywanych  do
grzebania lub spalania zwłok zwierzęcych i ich części.
e)  Dokument  poświadczający  posiadanie  pomieszczenia  z  urządzeniami  chłodniczymi  do
przetrzymywania zwłok zwierzęcych lub ich części.
f) Dokument potwierdzający posiadanie odpowiedniego pojazdu do przewozu zwłok zwierzecych i  ich
części.
g)  Oświadczenie o dysponowaniu odpowiednią kadrą pracowniczą do obsługi grzebowisk lub spalarni.
Zwłok zwierzęcych. 


