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WYDANIE ZEZWOLENIA NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE OCHRONY PRZED 
BEZDOMNYMI ZWIERZĘTAMI NA TERENIE GMINY GIERAŁTOWICE 

 

 
 

Podstawa prawna:  art. 7 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach (t.j. Dz. U. 2017,  poz. 1289)  

 art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego 
 (t. j. Dz. U. 2017 poz. 1257) 

 uchwała Nr V/32/15 rady gminy Gierałtowice z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie 
określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie 
zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi 
zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i 
spalarni zwłok zwierzęcych i ich części. 

 ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (t.j. Dz. U. 2017, poz. 1840) 

 ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. 2016, poz. 1827  

z późn. zm.). 
Wymagane dokumenty: Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed 

bezdomnymi zwierzętami na terenie Gminy Gierałtowice wraz z załącznikami. Załączniki:  
1. Wypis z właściwego rejestru lub ewidencji działalności gospodarczej 
2. Dokument potwierdzający gotowość do odbioru zwierząt odłowionych przez 

przedsiębiorcę prowadzącego schronisko dla zwierząt. 
3. Dokument potwierdzający tytuł prawny do terenu, na której zlokalizowane jest miejsce 

do czasowego przetrzymywania wyłapanych zwierząt  przed przewiezieniem ich do 
schroniska. 

4. Dokument potwierdzający stałą współpracę z lekarzem weterynarii. 
5. Dokumenty potwierdzające prawo do dysponowania środkami technicznymi służącymi 

do prowadzenia działalności. 
6. Zaświadczenie albo oświadczenie o braku zaległości podatkowych i zaległości w 

płaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne. Składający oświadczenie 
jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy 
odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. 

7. Potwierdzenie dokonania opłaty skarbowej za wydanie zezwolenia. 
Opłaty: Za wydane zezwolenie opłatę skarbową w wysokości 616,00 zł należy wpłacić  na rachunek 

Urzędu Gminy: 74 8454 0001 2073 1000 1401 0047 lub gotówką w kasie w Urzędzie Gminy przy 
ul. Księdza Roboty 48. 
Dowód uiszczenia opłaty należy złożyć wraz z wnioskiem o wydanie zezwolenia. 

Miejsce załatwienia 
sprawy: 

Referat Gospodarki Komunalnej 

 Urząd Gminy Gierałtowice – pokój nr 114 

 tel. 032/30 11 365  

 e-mail: gk@gieraltowice.pl 

 godziny urzędowania: poniedziałek, wtorek, środa, piątek 7:00 – 15:00, czwartek 7:00 – 
17:00,  

Termin rozpatrzenia 
sprawy: 

 do 30 dni, sprawy szczególnie skomplikowane do 60 dni. 

Tryb odwoławczy: Od decyzji stronie służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach 
w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. 

Uwagi i dodatkowe 
informacje: 

---- 

 
 


