............................, dnia ........................
..............................................
/pieczęć wnioskodawcy/

Wójt Gminy Rudna
Plac Zwycięstwa 15
59 – 305 Rudna
WNIOSEK O UDZIELENIE ZEZWOLENIA
na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami na terenie
Gminy Rudna
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i
porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r., poz. 1399) wnoszę o wydanie zezwolenia na prowadzenie
działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami:


Dane Wnioskodawcy:
Imię i nazwisko lub nazwa przedsiębiorcy: ……………………………..…………………
……………….........………………………………………………………………………………
siedziba i adres:
……..………………….………………………………………..…………………………............
……………….……….……………………………………………………………….........……..
NIP:…………………..………………………………………………………….........…………..
REGON: ……………………………………………………..…………….........………………..
osoby upoważnione do składania oświadczeń i podpisów w imieniu firmy:
……………………………………………………………………………………………….........
pełnomocnicy:………………………………………………………………….............................
………….........................................................................................................................................



Określenie przedmiotu i obszaru działalności podmiotu ubiegającego się o zezwolenie:
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................



Określenie środków technicznych, jakimi dysponuje ubiegający się o zezwolenie w celu
zapewnienia prawidłowego wykonywania działalności objętej wnioskiem:
Ilość ………………… rodzaj ……………………………………………………………............
……………………………………………………………………………........…………..……..
….....................................................................................................................................................
….....................................................................................................................................................



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



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



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

Do wniosku dołączam następujące załączniki:
1. Zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub odpis Krajowego Rejestru Sądowego.
2. Zaświadczenie o braku zaległości podatkowych i zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie
społeczne lub zdrowotne. Składając oświadczenie przedsiębiorca jest obowiązany do zawarcia w nim
klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego
oświadczenia”.
3. Dokument potwierdzający tytuł prawny do dysponowania miejscem przetrzymywania wyłapanych
zwierząt przed przekazaniem ich do schroniska (jeśli dotyczy).
4. Dokument potwierdzający zapewnienie o gotowości do odbioru wyłapanych zwierząt przez podmiot
prowadzący schronisko dla zwierząt (np. umowa, porozumienie).
5. Dokument potwierdzający zapewnienie odbioru zwłok zwierzęcych przez przedsiębiorcę prowadzącego
działalność w zakresie odbioru i unieszkodliwiania zwłok zwierzęcych i ich części (np. umowa,
porozumienie).
6. Dokumenty potwierdzające posiadanie urządzeń i środków, przy pomocy których zwierzęta będą
wyłapywane.
7. Umowa o stałej współpracy z weterynarzem.
8. Potwierdzenie dokonania opłaty skarbowej za wydanie zezwolenia – 616 zł.
9. Inne ......................................................................................................................................................
Pouczenie:
Zgodnie z art. 9 ust.1b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami
może zostać udzielone na czas określony, jednak nie dłużej niż na 10 lat.

………………………………………………..
(podpis wnioskodawcy lub osoby przez niego upoważnionej)

