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

                   WNIOSEK
                               o udzielenie  zezwolenia na prowadzenie  działalności 
                                 w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami

1. Dane  przedsiębiorcy:
   
Imię i nazwisko:                                                    ….....................................................
Nazwa firmy:                                                         ….....................................................

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

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

Adres siedziby przedsiębiorcy:                     …......................................................
Numer Identyfikacji Podatkowej NIP:                  …......................................................
Tel.                                                                         …......................................................
e-mail:                                                                    …......................................................

2. Określenie przedmiotowe (np. wyłapywanie, przetrzymywanie, transport) i obszar 
działalności  (granicach  administracyjnych Gminy Przyrów):

….....................................................................................................................................................
….....................................................................................................................................................
….....................................................................................................................................................
Miejsce przetrzymywania  wyłapanych zwierząt (nr działki, obręb, tytuł prawny jeśli dotyczy)
….....................................................................................................................................................
….....................................................................................................................................................

3. Określenie środków technicznych, jakimi dysponuje ubiegający się o zezwolenie  na 
prowadzenie działalności objętej wnioskiem:
 
a) sprzęt specjalistyczny przeznaczony do wyłapywania i obezwładniania zwierząt

Lp. Rodzaj pojazdu 
/marka i typ/

Nr 
rejestracyjny

Przeznaczenie 
pojazdu

Ładowność/
Pojemność

Rok produkcji

1

2

3

4

       



b) inne urządzenia techniczne (np. chłodnia przystosowana do przechowywania zwłok zwierzęcych 
i ich części, urządzenie do spalania zwłok zwierzęcych  i ich części), a także sprzęt specjalistyczny
do wyłapywania i obezwładniania zwierząt (np. klatki)

Nazwa urządzenia, 
sprzętu 

         Ilość        Przeznaczenie     Rok produkcji

   
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 (przykłady):

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

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

                                                                               …....................................................
                                                                                      podpis wnioskodawcy

Załączniki:
1. zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub odpis  z Krajowego 

Rejestru Sądowego;
2. umowa kupna-sprzedaży, najmu, użyczenia lub faktura potwierdzająca posiadanie sprzętu 

opisanego  w punkcie 3 niniejszego wniosku;
3. decyzja Powiatowego Lekarza Weterynarii stwierdzająca spełnienie wymagań 

weterynaryjnych określonych dla środka transportu zwierząt;
4. zaświadczenie o braku zaległości podatkowych oraz braku zaległości w płaceniu składek na 



ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne. W/w oświadczenie 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.

5. dokument poświadczający gotowość do odbioru wyłapanych zwierząt we wnioskowanym 
okresie  przez schronisko dla bezdomnych zwierząt;

6. dokument potwierdzający stałą współpracę z lekarzem weterynarii we wnioskowanym 
okresie i schroniskiem;

7. oświadczenie potwierdzające, że pracownicy zapewniający nadzór i opiekę nad zwierzętami
zostali przeszkoleni w okresie postępowania ze zwierzętami oraz w zakresie przepisów  o 
ochronie zwierząt;

8. zaświadczenie o odbyciu szkolenia w zakresie wyłapywania zwierząt przez osoby 
zatrudnione przy wyłapywaniu minimum  2 osoby;

9. umowa  o świadczenie usług o analogicznym  zakresie, jeżeli były one świadczone przez 
przedsiębiorcę w innej gminie;

10. dowód wniesienia  opłaty skarbowej  w wysokości  616 złotych  (opłatę należy wpłacić na 
konto  Gminy Przyrów nr    55 8591 0007 0330 0926 0013 0010).                                           
Obowiązek wniesienia opłaty skarbowej  powstaje z chwilą złożenia wniosku o wydanie 
zezwolenia.  
    


