
 

Niemce, dnia ................................. 

 

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

     /pieczątka wnioskodawcy/ 

 

 

Wójt Gminy Niemce 

Urząd Gminy Niemce 

ul. Lubelska 121 

21-025 Niemce 

 

                                   

WNIOSEK 

 

o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed 

bezdomnymi zwierzętami. 

 

 

1. Imię i nazwisko lub nazwa oraz adres zamieszkania lub siedziby przedsiębiorcy 

ubiegającego się o zezwolenie, oraz jego numer identyfikacji podatkowej (NIP): 

 

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

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

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

 

2. Określenie przedmiotu działalności i obszaru działalności: 

 

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

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

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

 

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

prowadzenie działalności objętej wnioskiem: 

 

…………………………………………………………………………………………………

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

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

 

4. Informacja 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: 

 

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

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

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

 

Oświadczam, że zapoznałem się z wymaganiami dla przedsiębiorców ubiegających się  

o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie ochrony przed bezdomnymi 

zwierzętami oraz prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk  

i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części wynikającymi z Uchwały Nr XXVIII/262/2017 Rady 

Gminy Niemce z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać 

przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności  

w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenia schronisk dla 

bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.  

 

  

 

 

    

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

                                                                                             /podpis wnioskodawcy/ 

 

 

 

 

Wymagane załączniki do wniosku: 

1. Zaświadczenie albo oświadczenie o braku zaległości podatkowych i zaległości  

w płaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne. 

Oświadczenie, o którym mowa powyżej, 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. Potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 616 zł na konto bankowe 

Gminy Niemce: 84 8702 0001 0000 0026 2000 0030. 

 


