
Zezwolenia na prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt, grzebowiska 

zwłok zwierzęcych i ich części, spalarni zwłok zwierzęcych i ich części oraz na 

ochronę przed bezdomnymi zwierzętami 

  

  

Podstawa prawna 

Ustawa  z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 

(t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1439) 

  

Miejsce załatwienia sprawy 

Urząd Miejski w Poddębicach, od poniedziałku do piątku w godzinach od 800 – 

1600. 

  

Sposób załatwienia sprawy 

• procedurę należy rozpocząć od pobrania wniosku o udzielenie zezwolenia na 

prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt, grzebowiska zwłok 

zwierzęcych i ich części, spalarni zwłok zwierzęcych i ich części oraz na 

ochronę przed bezdomnymi zwierzętami 

• wypełniony wniosek wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w 

Urzędzie Miejskim w Poddębicach, ul. Łódzka17/21, 99-200 Poddębice 

  

Opłaty 

• Za wydanie zezwolenia na prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt, 

grzebowiska zwłok zwierzęcych i ich części, spalarni zwłok zwierzęcych i ich 

części oraz na ochronę przed bezdomnymi zwierzętami pobiera się opłatę w 

wysokości 616,00 zł. 

 

Czas załatwienia sprawy 

Rozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji administracyjnej następuje w ciągu miesiąca 

od dnia złożenia wniosku wraz z załącznikami. W szczególnych przypadkach - do 2 

miesięcy. 

  

Tryb odwoławczy 

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Sieradzu za 

pośrednictwem Burmistrza Poddębic. 

 
 



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

 

                                                                                            Burmistrz Poddębic 

ul. Łódzka 17/21 

99-200 Poddębice 

 

 

WNIOSEK 

O UDZIELENIE ZEZWOLENIA NA PROWADZENIE SCHRONISKA 

 DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT 

  

 

 

1. Dane przedsiębiorcy: 

 

Imię i nazwisko ............................................................................................................................ 

Nazwa firmy. ................................................................................................................................ 

Adres siedziby firmy lub osoby składającej wniosek................................................................... 

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

NIP................................................................................................................................................ 

Tel........................................................................e-mail............................................................... 

 

2.  Określenie przedmiotu działalności: 

 

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

 

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

 

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

 

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

 

3. Określenie obszaru prowadzenia działalności: 

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

 

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

 

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

 

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

 

 

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

prowadzenie działalności objętej wnioskiem - opis stosowanych metod: 

 

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

 

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



 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

5. Informacje o technologiach stosowanych lub przewidzianych do stosowania przy 

świadczeniu usług w zakresie działalności objętej wnioskiem: 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

6. Proponowane zabiegi z zakresu ochrony środowiska i ochrony sanitarnej planowane po 

zakończeniu działalności: 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 



7. Określenie terminu podjęcia działalności objętej wnioskiem oraz zamierzonego czasu jej 

prowadzenia: 

 

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

 

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

8. Udokumentowanie spełnienia wymagań określonych w § 3 pkt 4 i 5 Uchwały Nr XXI/116/12 Rady 

Miejskiej w Poddębicach z dnia 27 stycznia 2012r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać 

przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie 

ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt na 

terenie gminy Poddębice. 

Oświadczam, ze spełniam wymagania określone w ww. uchwale Rady Miejskiej w Poddębicach, a 

poniżej przedstawiam opis wyposażenia nieruchomości, na której będzie prowadzona działalność 

objęta wnioskiem: 

 

1. Opis wyposażenia nieruchomości:  

a) teren, na którym prowadzona będzie 

działalność musi być ogrodzony 

 

 

b) obiekt, w którym będą przebywały bezdomne 

zwierzęta musi być zadaszony, z odpowiednio 

wydzielonymi boksami zapewniającymi 

przebywającym w nich zwierzętom właściwe 

warunki bytowania 

 

 

 

Wnioskuję o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia schroniska 

dla bezdomnych zwierząt. Świadomy odpowiedzialności karnej za podanie nieprawdziwych danych,  

prawdziwość danych zawartych we wniosku potwierdzam poniższym podpisem. 

 

 

 

............................................................................. 
                     /podpis wnioskodawcy/ 
 
 

 

 

ZAŁĄCZNIKI DO WNIOSKU: 

 

1. Potwierdzenie prowadzenia zarejestrowanej działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia schronisk 

dla bezdomnych zwierząt. 

2. Posiadać tytuł prawny do terenu, na którym prowadzona ma być działalność w zakresie prowadzenia 

schronisk dla bezdomnych zwierząt. 

3. Posiadać pozwolenie na użytkowanie lub inny stosowny dokument (potwierdzający dopuszczenie obiektu 

do użytkowania), wymagany przepisami prawa budowlanego. 

4. Dokument potwierdzający zawarcie umowy z podmiotem posiadajacym zezwolenie na unieszkodliwianie 

zwłok zwierzęcych i ich części. 



5. Dokumenty potwierdzające gotowość do zapewnienia  stałej opieki weterynaryjnej zwierzętom 

przebywającym w schronisku. 

6. Zaświadczenie albo oświadczenie o braku zaległości podatkowych oraz braku zaległości w płaceniu 

składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne.  Oświadczenie musi zawierać klauzulę następującej 

treści: “Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia". Klauzula 

zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. 

7. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 616 zł na konto Urzędu Miejskiego w Poddębicach. 

Obowiązek wniesienia opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku o wydanie zezwolenia. 

  

 

 

Pouczenie: 

1. 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 prowadzenia schroniska dla zwierząt może 

zostać udzielone na czas oznaczony, nie dłuższy niż na 10 lat. 

2. Zgodnie z art. 8a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, przed 

podjęciem decyzji w sprawie wydania zezwolenia Burmistrz Poddębic może: 

- wezwać przedsiębiorcę do uzupełnienia, w wyznaczonym terminie, jednak nie krótszym niż 14 dni, 

brakującej dokumentacji poświadczającej, że przedsiębiorca spełnia warunki określone przepisami prawa, 

wymagane do wykonywania działalności objętej zezwoleniem, 

-  dokonać kontrolnego sprawdzenia faktów podanych we wniosku o udzielenie zezwolenia w celu 

stwierdzenia, czy przedsiębiorca spełnia warunki wykonywania działalności objętej zezwoleniem. 

3. Przedsiębiorca jest zobowiązany niezwłocznie zgłaszać Burmistrzowi Poddębic wszelkie zmiany 

danych określonych w zezwoleniu.       
4. Przedsiębiorca ubiegający się o udzielenie zezwolenia powinien spełnić wymagania określone uchwałą nr 

XXI/116/12 Rady Miejskiej w Poddębicach z dnia 27 stycznia 2012 r. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

 

 

Burmistrz Poddębic 

ul. Łódzka 17/21 

99-200 Poddębice 
 

 

WNIOSEK 

O UDZIELENIE ZEZWOLENIA NA PROWADZENIE GRZEBOWISKA ZWŁOK 

ZWIERZĘCYCH I ICH CZĘŚCI 

 

 

1. Dane przedsiębiorcy: 

 

Imię i nazwisko ............................................................................................................................ 

Nazwa firmy. ................................................................................................................................ 

Adres siedziby firmy lub osoby składającej wniosek................................................................... 

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

NIP................................................................................................................................................ 

Tel........................................................................e-mail............................................................... 

 

2.  Określenie przedmiotu działalności: 

 

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

 

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

 

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

 

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

 

3. Określenie obszaru prowadzenia działalności: 

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

 

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

 

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

 

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

 

 

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

działalności objętej wnioskiem - opis stosowanych metod: 

 

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

 

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



 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 
5. Informacje o technologiach stosowanych lub przewidzianych do stosowania przy świadczeniu 

usług w zakresie działalności objętej wnioskiem: 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

6. Proponowane zabiegi z zakresu ochrony środowiska i ochrony sanitarnej planowane po 

zakończeniu działalności: 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 



7. Określenie terminu podjęcia działalności objętej wnioskiem oraz zamierzonego czasu jej 

prowadzenia: 

 

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

 

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

 

 

 

Wnioskuję o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia grzebowiska 

zwłok zwierzęcych i ich części. Świadomy odpowiedzialności karnej za podanie nieprawdziwych 

danych,  prawdziwość danych zawartych we wniosku potwierdzam poniższym podpisem. 

 

 

 

............................................................................. 
                          /podpis wnioskodawcy/ 
 

 

 

ZAŁĄCZNIKI DO WNIOSKU: 

 
 1. Potwierdzenie prowadzenia zarejestrowanej działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia grzebowisk zwłok 

zwierzęcych i ich części. 

 2. Posiadać tytuł prawny do terenu, na którym prowadzona ma być działalność w zakresie prowadzenia grzebowisk 

zwłok zwierzęcych i ich części. 

           3. Posiadać pozwolenie na użytkowanie lub inny stosowny dokument (potwierdzający dopuszczenie obiektu       

 do  użytkowania), wymagany przepisami prawa budowlanego. 

 4. Oświadczenie o spełnieniu wymagania dotyczącego   posiadania ogrodzonego terenu przeznaczonego pod 

działalność  w zakresie prowadzenia grzebowisk zwłok zwierzęcych i ich części. 

5.  Dokumenty potwierdzające posiadanie środków niezbędnych do grzebania zwłok zwierzęcych i ich części. 

6. Dokumenty potwierdzające posiadanie środków niezbędnych do dezynfekcji zwłok zwierzęcych i ich części przed 

zagrzebaniem. 

7. Zaświadczenie albo oświadczenie o braku zaległości podatkowych oraz braku zaległości w płaceniu składek na 

ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne.  Oświadczenie musi zawierać klauzulę następującej treści: “Jestem 

świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia". Klauzula zastępuje pouczenie 

organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. 

8. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 616 zł na konto Urzędu Miejskiego w Poddębicach. Obowiązek 

wniesienia opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku o wydanie zezwolenia. 

 

Pouczenie: 

1. 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 prowadzenia grzebowiska zwłok zwierzęcych 

i ich części może zostać udzielone na czas oznaczony, nie dłuższy niż na 10 lat. 

2. Zgodnie z art. 8a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, przed 

podjęciem decyzji w sprawie wydania zezwolenia Burmistrza Poddębic może: 



- wezwać przedsiębiorcę do uzupełnienia, w wyznaczonym terminie, jednak nie krótszym niż 14 dni, 

brakującej dokumentacji poświadczającej, że przedsiębiorca spełnia warunki określone przepisami prawa, 

wymagane do wykonywania działalności objętej zezwoleniem, 

-  dokonać kontrolnego sprawdzenia faktów podanych we wniosku o udzielenie zezwolenia w celu 

stwierdzenia, czy przedsiębiorca spełnia warunki wykonywania działalności objętej zezwoleniem. 
3. Przedsiębiorca jest zobowiązany niezwłocznie zgłaszać Burmistrzowi Poddębic wszelkie zmiany danych 

określonych w zezwoleniu. 

4. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia powinien spełnić wymagania określone uchwałą nr 

XXI/115/12 Rady Miejskiej w Poddębicach z dnia 27 stycznia 2012 r.         

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

 

 

Burmistrz Poddębic 

ul. Łódzka 17/21 

99-200 Poddębice 
 

 

WNIOSEK 

O UDZIELENIE ZEZWOLENIA NA PROWADZENIE SPALARNI ZWŁOK 

ZWIERZĘCYCH I ICH CZĘŚCI 

 

1. Dane przedsiębiorcy: 

 

Imię i nazwisko ............................................................................................................................ 

Nazwa firmy. ................................................................................................................................ 

Adres siedziby firmy lub osoby składającej wniosek................................................................... 

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

NIP................................................................................................................................................ 

Tel........................................................................e-mail............................................................... 

 

2.  Określenie przedmiotu działalności: 

 

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

 

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

 

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

 

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

 

3. Określenie obszaru prowadzenia działalności: 

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

 

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

 

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

 

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

 

 

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

działalności objętej wnioskiem - opis stosowanych metod: 

 

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

 

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

 



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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 
5. Informacje o technologiach stosowanych lub przewidzianych do stosowania przy świadczeniu 

usług w zakresie działalności objętej wnioskiem: 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

6. Proponowane zabiegi z zakresu ochrony środowiska i ochrony sanitarnej planowane po 

zakończeniu działalności: 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

7. Określenie terminu podjęcia działalności objętej wnioskiem oraz zamierzonego czasu jej 

prowadzenia: 



 

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

 

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

 

 

Wnioskuję o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia spalarni 

zwłok zwierzęcych i ich części. Świadomy odpowiedzialności karnej za podanie nieprawdziwych 

danych,  prawdziwość danych zawartych we wniosku potwierdzam poniższym podpisem. 

 

 

 

............................................................................. 
                     /podpis wnioskodawcy/ 
 

 

 

 

 

ZAŁĄCZNIKI DO WNIOSKU: 

 
 1. Potwierdzenie prowadzenia zarejestrowanej działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia spalarni zwłok 

zwierzęcych i ich części. 

 2. Posiadać tytuł prawny do terenu, na którym prowadzona ma być działalność gospodarcza w zakresie prowadzenia 

grzebowisk zwłok zwierzęcych i ich części. 

                3. Posiadać pozwolenie na użytkowanie lub inny stosowny dokument (potwierdzający dopuszczenie  

     obiektu  do  użytkowania), wymagany przepisami prawa budowlanego. 

 4. Oświadczenie o spełnieniu wymagania dotyczącego  posiadania ogrodzonego terenu przeznaczonego pod 

działalność  w zakresie prowadzenia spalarni zwłok zwierzęcych i ich części. 

5.  Dokumenty potwierdzające posiadanie środków niezbędnych do spalania zwłok zwierzęcych i ich części. 

6. Dokumenty potwierdzające posiadanie urządzeń I środków technicznych umożliwiających spalanie zwłok 

zwierzęcych i ich części. 

7. Zaświadczenie albo oświadczenie o braku zaległości podatkowych oraz braku zaległości w płaceniu składek na 

ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne.  Oświadczenie musi zawierać klauzulę następującej treści: “Jestem 

świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia". Klauzula zastępuje pouczenie 

organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. 

8. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 616 zł na konto Urzędu Miejskiego w Poddębicach. Obowiązek 

wniesienia opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku o wydanie zezwolenia. 

 

 

Pouczenie: 

1. Zgodnie z art. 9 ust. 1b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 

zezwolenie na prowadzenie działalności na  w zakresie prowadzenia spalarni zwłok zwierzęcych i ich części 

może zostać udzielone na czas oznaczony, nie dłuższy niż na 10 lat. 

2. Zgodnie z art. 8a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, przed 

podjęciem decyzji w sprawie wydania zezwolenia Burmistrza Poddębic może: 



- wezwać przedsiębiorcę do uzupełnienia, w wyznaczonym terminie, jednak nie krótszym niż 14 dni, 

brakującej dokumentacji poświadczającej, że przedsiębiorca spełnia warunki określone przepisami prawa, 

wymagane do wykonywania działalności objętej zezwoleniem, 

- dokonać kontrolnego sprawdzenia faktów podanych we wniosku o udzielenie zezwolenia w celu 

stwierdzenia, czy przedsiębiorca spełnia warunki wykonywania działalności objętej zezwoleniem. 

3. Przedsiębiorca jest zobowiązany niezwłocznie zgłaszać Burmistrza Poddębic wszelkie zmiany danych 

określonych w zezwoleniu. 

4. Przedsiębiorca ubiegający się o udzielenie zezwolenia powinien spełnić wymagania określone uchwałą nr 

XXI/115/12 Rady Miejskiej w Poddębicach z dnia 27 stycznia 2012 r.       

 

        
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

 

Burmistrz Poddębic 

ul. Łódzka 17/21 

99-200 Poddębice 

 

 

WNIOSEK 

 

O UDZIELENIE ZEZWOLENIA NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI 

W ZAKRESIE OCHRONY PRZED BEZDOMNYMI ZWIERZĘTAMI 

 

 

1. Dane przedsiębiorcy: 

 

Imię i nazwisko ............................................................................................................................ 

Nazwa firmy. ................................................................................................................................ 

Adres siedziby firmy lub osoby składającej wniosek................................................................... 

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

NIP................................................................................................................................................ 

Tel........................................................................e-mail............................................................... 

 

2.  Określenie przedmiotu działalności: 

 

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

 

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

 

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

 

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

 

3. Określenie obszaru prowadzenia działalności: 

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

 

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

 

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

 

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

 

 

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

działalności objętej wnioskiem - opis stosowanych metod: 

 

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

 

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



 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 
5. Informacje o technologiach stosowanych lub przewidzianych do stosowania przy świadczeniu 

usług w zakresie działalności objętej wnioskiem: 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

6. Proponowane zabiegi z zakresu ochrony środowiska i ochrony sanitarnej planowane po 

zakończeniu działalności: 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 



7. Określenie terminu podjęcia działalności objętej wnioskiem oraz zamierzonego czasu jej 

prowadzenia: 

 

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

 

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

 

 

Wnioskuję o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed 

bezdomnymi zwierzętami. Świadomy odpowiedzialności karnej za podanie nieprawdziwych danych,  

prawdziwość danych zawartych we wniosku potwierdzam poniższym podpisem. 

 

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

                                                                                   /podpis wnioskodawcy/ 
        

 

 
ZAŁĄCZNIKI DO WNIOSKU: 

 

1. Potwierdzenie prowadzenia zarejestrowanej działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia ochrony 

przed bezdomnymi zwierzętami. 

2. Dokumenty potwierdzające posiadanie specjalistycznych środków przeznaczonych do chwytania oraz 

transportowania bezdomnych zwierząt. 

3. Dokumenty potwierdzające posiadanie atestowanych urządzeń i środków, przy pomocy których zwierzęta 

będą wyłapywane, nie mogąc stwarzać zagrożenia dla ich życia, zdrowia. 

4. Dokument potwierdzający posiadanie środka transportu przystosowanego do transportu zwierząt 

spełniajacego wymagania zawarte w przepisach odrębnych lub umowa z przedsiebiorcą prowadzącym 

działalność w zakresie transportu zwierząt lub w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami. 

5. Dokumenty potwierdzające gotowość do zapewnienia  pomocy lekarsko -weterynaryjnej wyłapanym 

zwierzętom. 

6. Dokumenty potwierdzające posiadanie wykształconej oraz przeszkolonej kadry w kierunku 

weterynaryjnym, w liczbie gwarantujacej stałe świadczenie usług. 

7. Posiadać tytuł prawny do miejsca (terenu) przetrzymywania wyłapanych zwierząt przed przewiezieniem 

do schroniska. 

8. Zaświadczenie albo oświadczenie o braku zaległości podatkowych oraz braku zaległości w płaceniu 

składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne.  Oświadczenie musi zawierać klauzulę następującej 

treści: “Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia". Klauzula 

zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. 

9. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 616 zł na konto Urzędu Miejskiego w Poddębicach. 

Obowiązek wniesienia opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku o wydanie zezwolenia. 

  

Pouczenie: 

3. 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 prowadzenia schroniska dla zwierząt może 

zostać udzielone na czas oznaczony, nie dłuższy niż na 10 lat. 



4. Zgodnie z art. 8a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, przed 

podjęciem decyzji w sprawie wydania zezwolenia Burmistrz Poddębic może: 

- wezwać przedsiębiorcę do uzupełnienia, w wyznaczonym terminie, jednak nie krótszym niż 14 dni, 

brakującej dokumentacji poświadczającej, że przedsiębiorca spełnia warunki określone przepisami prawa, 

wymagane do wykonywania działalności objętej zezwoleniem, 

-  dokonać kontrolnego sprawdzenia faktów podanych we wniosku o udzielenie zezwolenia w celu 

stwierdzenia, czy przedsiębiorca spełnia warunki wykonywania działalności objętej zezwoleniem. 

3. Przedsiębiorca jest zobowiązany niezwłocznie zgłaszać Burmistrzowi Poddębic wszelkie zmiany danych 

określonych w zezwoleniu.       

4. Przedsiębiorca ubiegający się o udzielenie zezwolenia powinien spełnić wymagania określone uchwałą nr 

XXI/116/12 Rady Miejskiej w Poddębicach z dnia 27 stycznia 2012 r. 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 


