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

Imię i nazwisko lub nazwa przedsiębiorcy                                                                         Miejscowość i data                       

Adres zamieszkania lub siedziby przedsiębiorcy

Numer identyfikacji podatkowej (NIP)

Telefon kontaktowy
Wójt Gminy Solec-Zdrój 
ul. 1 Maja 10
28-131 Solec-Zdrój 

WNIOSEK

o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności na terenie gminy Solec-Zdrój  w
zakresie:

 [  ]      OCHRONY PRZED BEZDOMNYMI ZWIERZĘTAMI*

 [  ] PROWADZENIA SCHRONISK DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT*

 [  ] PROWADZENIA GRZEBOWISK i SPALARNI ZWŁOK ZWIERZĘCYCH *

Proszę  o  udzielenie  zezwolenia,  na  podstawie  art.  7  ustawy z  dnia  13  września  1996  r.  o
utrzymaniu czystości i porządku w gminach (j.t Dz. U. z 2017 r. poz. 1289 z pózn. zm.)

1. Określenie przedmiotu i obszaru działalności:

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

2. Określenie środków technicznych, jakimi dysponuje ubiegający się o zezwolenie na 
prowadzenie działalności objętej wnioskiem:

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

3.  Informacje  o  technologiach  stosowanych  lub  przewidzianych  do  stosowania  przy
świadczeniu usług w zakresie działalności objętej wnioskiem: 



………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

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

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

5. Proponowane zabiegi z zakresu ochrony środowiska i ochrony sanitarnej 
planowane po zakończeniu działalności:   

 
………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

6.  Udokumentowanie  spełnienia  wymagań określonych uchwale  Nr  XXXII/147/09
Rady Gminy  Solec-Zdrój  z  dnia  27  listopada  2009r.   w sprawie  wymagań,  jakie
powinien  spełniać  przedsiębiorca  ubiegający  się  o  uzyskanie  zezwolenia  na
prowadzenie  działalności  w  zakresie  ochrony  przed  bezdomnymi  zwierzętami,
prowadzenie  schronisk  dla  bezdomnych  zwierząt,  grzebowisk  i  spalarni  zwłok
zwierzęcych.

…..………………………………
(podpis wnioskodawcy)

Załączniki *:

1. Zaświadczenie lub oświadczenie** o braku zaległości podatkowych.
2. Zaświadczenie lub oświadczenie** o braku zaległości w płaceniu składek na 

ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne.
3.  Dokument potwierdzający prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie (nie 



dotyczy przedsiębiorców figurujących w bazie danych CEIDG):
 [  ] ochrony przed bezdomnymi zwierzętami*,
 [  ] prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt*,
 [  ] prowadzenia grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części*.

4. Stosowne zezwolenia i dokumenty wydane na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 290.) i/lub ustawy z dnia 14 grudnia 2012
r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21 z późn.zm.) i/lub ustawy z dnia 21 sierpnia
1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013 r. poz. 856 z późn. zm.).

5. Dokument potwierdzający gotowość przejęcia  bezdomnych psów przez  schronisko
dla zwierząt.

6. Oświadczenie  o  dysponowaniu  obiektami  i  specjalistycznym  atestowanym
sprzętem niezbędnym do prawidłowego prowadzenia działalności.

7. Oświadczenie o dysponowaniu pojazdem przystosowanym do transportu zwierząt.
8. Oświadczenie o dysponowaniu przeszkoloną kadrą.
9. Dokument potwierdzający gotowość do odbioru zwłok zwierzęcych przez podmiot

zajmujący się unieszkodliwianiem zwłok zwierzęcych.
10. Dowód opłaty skarbowej za udzielenie zezwolenia w kwocie 616,00 zł.
11. inne.................................................................................................................................

objaśnienie:
*   właściwe zaznaczyć
** Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści:
„Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia".
Opłatę skarbową uiszcza się na konto Urzędu Gminy w Solcu-Zdroju


