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

………………………………….. 

…………………………………. 

…………………………………. 

…………………………………. 

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

 Burmistrz Bełżyc 

 ul. Lubelska 3 

 24-200 Bełżyce 

 

 

 

WNIOSEK 

na udzielenie zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia schronisk 

dla bezdomnych zwierząt 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 prowadzenie 

działalności w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt 
 

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: 

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

 

 

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

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. 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”. 

4. Dokument potwierdzający prowadzenie zarejestrowanej działalności gospodarczej. 

5. Dokument potwierdzający tytuł prawny do terenu przeznaczonego zgodnie z przepisami o planowaniu i 

zagospodarowaniu przestrzennym, na prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt. 

6. Pozwolenie na użytkowanie obiektu lub inny dokument potwierdzający dopuszczenie obiektu do 

użytkowania, wymagany przepisami prawa budowlanego. 

7. Dokument potwierdzający gotowość odbioru zwłok zwierzęcych przez przedsiębiorcę prowadzącego 

działalność w zakresie odbioru i unieszkodliwiania zwłok zwierzęcych i ich części lub oświadczenie, że 

schronisko jest wyposażone w urządzenie do spalania zwłok zwierzęcych lub ich części. 

8. Oświadczenie o zatrudnianiu odpowiednio przeszkolonej kadry pracowniczej w zakresie postępowania 

ze zwierzętami oraz przepisów o ochronie zwierząt w liczbie gwarantującej stałe świadczenie usług. 

9. Dokument potwierdzający posiadanie środka transportu przystosowanego do transportu zwierząt 

spełniającego wymagania zawarte w przepisach odrębnych lub umowa z przedsiębiorcą prowadzącym 

działalność w zakresie transportu zwierząt lub w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami. 

10. Oświadczenie, iż wobec wnioskodawcy nie został orzeczony prawomocny wyrok za przestępstwa i 

wykroczenia przeciwko zwierzętom z zakazem dokonywania określonego zawodu, prowadzenia 

określonej działalności lub wykonywania czynności wymagających zezwolenia, które są związane 

z wykorzystaniem zwierząt lub oddziaływanie na nie. 

11. Oświadczenie o posiadaniu pomieszczeń, urządzeń i obiektów niezbędnych do prowadzenia 

działalności, określonych w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 czerwca 

2004 roku w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia schroniska dla 

bezdomnych zwierząt, 

12. Oryginał lub uwierzytelniona kopia potwierdzająca dokonanie opłaty skarbowej. 

 


