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       ………………………………………. 
        (Miejscowość, data) 

 

         

         

        WÓJT GMINY PRZEMYŚL 

         

 

 

WNIOSEK 

O UDZIELENIE ZEZWOLENIA NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI                                    

W ZAKRESIE OCHRONY PRZED BEZDOMNYMI ZWIERZĘTAMI 

 

 

1. Dane przedsiębiorcy: 

 

1.1. Imię i nazwisko lub nazwa przedsiębiorcy 

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

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

1.2. Adres zamieszkania lub siedziby przedsiębiorcy………….............................................. 

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

1.3. NIP.................................................................................................................................... 

 

 

2.  Określenie przedmiotu wykonywanej działalności ( np. wyłapywanie, 

przetrzymywanie, transportowanie):  

 

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

 

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

 

3. Określenie obszaru wykonywanej działalności ( w granicach administracyjnych 

Gminy Przemyśl): 

3.1. miejsce przetrzymywania wyłapanych zwierząt ( np. numer działki, obręb, tytuł 

prawny,) 

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

 

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

 

 

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

prowadzenie działalności objętej wnioskiem: 

 

4.1. sprzęt specjalistyczny przeznaczony do wyłapywania i obezwładniania zwierząt: 

 

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

 

…………………………………………………………………………………………………... 
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4.2. środki transportu przystosowane do przewozu wyłapanych zwierząt 

 

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

 

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

 

4.3. inne: …………………………………………………………………………………… 

 

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

5. Informacje o technologiach stosowanych lub przewidzianych do stosowania przy 

świadczeniu usług w zakresie działalności objętej wnioskiem:  

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

 

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

 

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

 

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

 

 

6. Przedstawienie proponowanych zabiegów z zakresu ochrony środowiska i ochrony 

sanitarnej planowane po zakończeniu działalności:  

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

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

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

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

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

 

7. Określenie terminu podjęcia działalności objętej wnioskiem oraz zamierzonego czasu 

jej prowadzenia: 

 

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

 

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

 

 

Oświadczam, że zapoznałem(am) się z wymaganiami dla przedsiębiorcy ubiegającego się o 

uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia 

schronisk dla bezdomnych zwierząt a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich 

części, wynikającymi z Uchwały Nr XX/94/2016 Rady Gminy Przemyśl z dnia 27 stycznia 

2016 r.  
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............................................................................. 
                     /podpis wnioskodawcy/ 

 
 

 

ZAŁĄCZNIKI DO WNIOSKU: 

 

1. Dokument potwierdzający posiadanie tytułu prawnego do nieruchomości, na której będzie 

prowadzona działalność objęta wnioskiem ( np. akt własności, umowa najmu, użyczenia, itp.) 

2. Zaświadczenie lub oświadczenie o braku zaległości podatkowych. 

3. Zaświadczenie lub oświadczenie o braku zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie 

zdrowotne i społeczne. 

4. Potwierdzenie wpisu z KRS lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. 

5. Dokumenty potwierdzające posiadane specjalistycznego sprzętu i urządzeń niezbędnych do 

prowadzenia działalności objętej wnioskiem. 

6. Umowa o stałej współpracy z lekarzem weterynarii.  

7. Umowa z podmiotem prowadzącym schronisko dla bezdomnych zwierząt. 

8. Zaświadczenie o ukończeniu szkoleń lub kursów potwierdzające znajomość przez personel 

problematyki z zakresu postepowania ze zwierzętami oraz przepisów ochrony zwierząt. 

9. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej za wydanie zezwolenia w wysokości 616 złotych. 

 

 

 

 

 

Pouczenie:  

Składając oświadczenie o braku zaległości podatkowych i zaległości w płaceniu składek na 

ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia                      

w nim klauzuli następującej treści „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za składanie 

fałszywego oświadczenia”.      


