............................, 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 2018 r., poz. 1454) wnoszę o wydanie zezwolenia na prowadzenie
działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami:
1.

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

2.

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

3.

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

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:
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………................................

6.

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

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych znajduje się na następnej stronie.

Informacja o przetwarzaniu danych dla osób wnioskujących

Administrator danych

Wójt Gminy Rudna, z siedzibą przy Pl. Zwycięstwa 15, 59-305 Rudna

Kontakt do Inspektora Ochrony
Danych

iod@rudna.pl, 728706901, 667941610

Cele przetwarzania

Podstawa prawna

Przyjęcie i rozpatrzenie wniosku,
wydanie zezwolenia /
postanowienia
Na prowadzenie działalności w
zakresie ochrony przed
bezdomnymi zwierzętami na
terenie Gminy Rudna

art. 6 ust. 1 lit. c) RODO tj. przetwarzanie jest niezbędne
do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na
administratorze w zw.:
• Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania
administracyjnego
• Ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i
porządku w gminach
art. 6 ust. 1 lit. c) RODO tj. przetwarzanie jest niezbędne
do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na
administratorze w zw. z ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o
narodowym zasobie archiwalnym i archiwach

Archiwizacja danych

Odbiorcy

Przysługujące Pani/Panu prawa

Obowiązek podania danych

Czas
przechowywania
5 lat

5 lat

5 lat

1. Podmioty z którymi administrator zawarł umowy powierzenia:
• NSI Sp. Z O.O., Głogów, 67-200, Ul. Wierzbowa 7, Tel. 768358801
• Prawo żądania dostępu do danych
• Prawo żądania sprostowania danych
• Prawo żądania usunięcia danych
• Prawo żądania ograniczenia przetwarzania
• Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Urząd Ochrony Danych
Osobowych ul. Stawki 2 00-193 Warszawa
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych wynika z przepisów prawa i jest
niezbędne do złożenia oraz rozpatrzenia wniosku oraz wydanie zezwolenia /
postanowienia w związku z przedmiotową sprawą

