
....................................., dnia ........................ 

 

 

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

/pieczęć wnioskodawcy/ 

 

 

Wójt Gminy 

Opinogóra Górna 

ul. Z. Krasińskiego 4 

06-420 Opinogóra Górna 

 

 

 

WNIOSEK O UDZIELENIE ZEZWOLENIA 

 

na prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych 

zwierząt a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części* 

na terenie Gminy Opinogóra Górna 

 

 

1. Dane Wnioskodawcy: 

imię i nazwisko Przedsiębiorcy:……………………………………………………………..…………... 

adres zamieszkania:………………………………………………………………………….................... 

nazwa firmy:……………………………………………………………………………………………... 

siedziba:………………………………………………………………………………………………….. 

NIP:………………………………………………………………………………………………………. 

REGON:..................................................................................................................................................... 

osoby upoważnione do składania oświadczeń i podpisów w imieniu firmy:……………………………. 

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

pełnomocnicy:…………………………………………………………………………………………… 

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

2. Określenie przedmiotu i obszaru działalności: 

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

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

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

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

działalności objętej wnioskiem: 



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

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

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

4. Informacje o technologiach stosowanych lub przewidzianych do stosowania przyświadczeniu 

usług w zakresie działalności objętej wnioskiem: 

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

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

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

5. Proponowane zabiegi z zakresu ochrony środowiska i ochrony sanitarnej planowane 

pozakończeniu działalności: 

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

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

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

6. Określenie terminu podjęcia działalności objętej wnioskiem oraz zamierzonego czasu 

jejprowadzenia: 

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

 

 

Do wniosku dołączam następujące załączniki: 

 

1. Zaświadczenie o braku zaległości podatkowych i braku zaległości w płaceniu składek 

naubezpieczenie społeczne lub zdrowotne. 

2. Zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub odpis Krajowego 

RejestruSądowego potwierdzające działalność gospodarczą w zakresie prowadzenia schronisk 

dlabezdomnych zwierząt/ w zakresie prowadzenia grzebowisk i/lub spalarni zwłok zwierzęcych i 

ichczęści*. 

3. Dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości na której ma być prowadzona 

działalność. 

4. Umowa o stałej współpracy z lekarzem weterynarii potwierdzająca gotowość świadczenia 

usługweterynaryjnych w schronisku*. 

5. Stosowne zezwolenia i dokumenty wydane na podatnie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. 

Prawobudowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118, z późn. zm.) i/lub ustawy z dnia 27 kwietnia 

2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251, z późn. zm.) i/lub ustawy z dnia 27 

kwietnia2001 r.Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, z późn. zm.) 

6. Zaświadczenia o ukończeniu szkoleń lub kursów potwierdzające znajomość problematyki  

z zakresupostępowania ze zwierzętami oraz przepisów o ochronie zwierząt przez kadrę. 

 
Uwagi: 

*) niepotrzebne skreślić 

 

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

……………………………………………… 

/Podpis/-y osoby/-ób upoważnionej/-ych/ 

 

 


