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Gierałtowice, dnia ……………………… 

 

 

Wójt Gminy Gierałtowice 

ul. Księdza Roboty 48 

44-186 Gierałtowice 

 

 

 

 

WNIOSEK 

o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi 

zwierzętami na terenie Gminy Gierałtowice 

 

 

1. Dane przedsiębiorcy 

 

 

 

Wnioskodawca ............................................................................................................................ 

    (imię i nazwisko lub nazwa wnioskodawcy) 

 

Adres  .......................................................................................................................................... 

    (ulica, nr, miejscowość) 

 

telefon .......................................................................................................................................... 

    (stacjonarny, komórkowy) 

 

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

 

 

 

2. Określenie przedmiotu wykonywanej działalności: 

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

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

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

 

3. Określenie miejsca prowadzenia działalności oraz budynków i innych budowli 

wykorzystywanych do prowadzenia działalności: 

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

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

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

 

4. Określenie obszaru wykonywanej działalności: 

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

………………………………………………………………………………………………. 
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5. Określenie środków technicznych, jakimi dysponuje wnioskodawca w celu zapewnienia 

prawidłowego wykonywania działalności objętej wnioskiem: 

- rodzaje środków jakie będą używane do wyłapywania zwierząt (sprzęt specjalistyczny do 

obezwładniania, klatki) 

-   środki transportu zwierząt (ładowność, marka samochodu, rok produkcji, tytuł prawny): 

 

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

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

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

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

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

 

6. Informacje o technologiach stosowanych lub przewidywanych do stosowania przy 

świadczeniu usług w zakresie działalności objętej wnioskiem: 

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

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

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

 

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

zakończeniu działalności: 

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

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

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

 

8. Określenie terminu podjęcia działalności: 

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

 

9. Określenie zamierzonego czasu prowadzenia działalności: 

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

 (zezwolenie wydaje się na czas oznaczony nie dłuższy niż 10 lat – art. 9 ust. 1b ustawy o utrzymaniu i 

porządku w gminach) 
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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 stalą 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 – 616,00 zł 

 

UWAGA: Opłaty dokonuje się gotówką w kasie Urzędu Gminy Gierałtowice, ul. Księdza Roboty 48 lub 

bezpośrednio na rachunek Urzędu Gminy: 74 8454 0001 2073 1000 1401 0047. 

Dowód uiszczenia opłaty należy złożyć wraz z wnioskiem o wydanie zezwolenia. 

 

 

 

Prawidłowość danych potwierdzam własnoręcznym podpisem 

 

 

 

 

…………………………………………………………… 

podpis wnioskodawcy 

 


