
         ……………………..…….. 
        (miejscowość, data) 

………………………………….. 

…………………………………. 

…………………………………. 

…………………………………. 

…………………………………. 
            (dane przedsiębiorcy) 

 Burmistrz Bełżyc 

 ul. Lubelska 3 

 24-200 Bełżyce 

 

 

 

WNIOSEK 

na udzielenie zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed 

bezdomnymi zwierzętami na terenie Gminy Bełżyce 

 

Na podstawie art. 7 i 8 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości 

i porządku w gminach składam wniosek o udzielenie zezwolenia na  udzielenie zezwoleń 

na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami 

 

1. Dane przedsiębiorcy:  

-imię i nazwisko lub nazwa przedsiębiorstwa: 

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

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

- adres zamieszkania lub siedziba przedsiębiorcy ubiegającego się o zezwolenie: 

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

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

-telefon: 

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

-numer identyfikacji podatkowej (NIP): 

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

2.Przedmiot i obszar działalności: 

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

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

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

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

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

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

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

3. Środki techniczne, jakimi dysponuje ubiegający się o zezwolenie na 

prowadzenie działalności objętej wnioskiem (wykaz sprzętu i środków technicznych,  

oraz jako załącznik ksero dowodów rejestracyjnych) 

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

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

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

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

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

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

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



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. Termin podjęcia działalności: 

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

 

7. Zamierzony czas prowadzenia działalności: 

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

 

 

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

podpis 

 

 

 

Załączniki: 

1. Zaświadczenie albo oświadczenie o braku zaległości podatkowych i zaległości w płaceniu składek na 

ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne. Oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności 

karnej za składanie fałszywych zeznań z obowiązkiem zawarcia klauzuli o następującej treści: „Jestem 

świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. 

2. Dokument potwierdzający prowadzenie zarejestrowanej działalności gospodarczej. 

3. Dokument potwierdzający tytuł prawny do terenu, na którym tymczasowo przetrzymywane będą 

wyłapane zwierzęta. 

4. Dokumenty potwierdzające posiadanie atestowanych i specjalistycznych urządzeń oraz środków do 

humanitarnego i bezpiecznego wyłapywania bezdomnych zwierząt, 

5. Dokumenty potwierdzające posiadanie przystosowanego pojazdu do przewozu wyłapanych zwierząt, 

6. Dokumenty potwierdzające posiadanie odpowiednio wykwalifikowanej kadry w ilości umożliwiającej 

stałe świadczenie usług, 

7. Dokumenty potwierdzające posiadanie odpowiednich pomieszczeń dla zwierząt na czas przekazywania 

ich do schroniska dla bezdomnych zwierząt. 

8. Kserokopię umów lub innego dokumentu wskazującego na posiadanie stałej możliwości przekazywania 

odłowionych zwierząt do schroniska dla bezdomnych zwierząt. 

9. Kserokopia umowy lub innego dokumentu potwierdzającego współpracę z lekarzem weterynarii. 

10. Oryginał lub uwierzytelniona kopia potwierdzająca dokonanie opłaty skarbowej. 

 


