
KARTA USŁUG 

Zezwolenie na świadczenie usług w zakresie prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt, 

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

przed bezdomnymi zwierzętami 

 

Miejsce załatwienia sprawy 

Urząd Gminy Przywidz, ul. Gdańska7, 83-047 Przywidz 

Wymagane dokumenty 

Wniosek wraz z załącznikami.  

Gdzie odebrać formularze: 

Urząd Gminy Przywidz ul. Gdańska7, 83-047 Przywidz pok. 13 

Godziny urzędowania: 

-poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek – 7.30 – 15.30 

- środa – 9.00-17.00 

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 na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 

r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2012 r. poz. 1282 ze zmianami). 

Termin załatwienia sprawy (udzielenia odpowiedzi): 

Rozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji administracyjnej następuje w ciągu miesiąca od dnia złożenia 

wniosku wraz z załącznikami. 

Tryb odwoławczy: 

Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium 

Odwoławczego w Gdańsku, za pośrednictwem Wójta Gminy Przywidz, w terminie 14 dni od daty jej 

doręczenia. 

Podstawa prawna: 

1. Art. 7 ust 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu porządku i czystości w gminach (Dz. U. 

z 2013 r. poz. 1399 ze zmianami) 

2. Uchwała XXIV/164/2017 Rady Gminy Przywidz z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie wymagań, jakie 

powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed 

bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i 

spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie Gminy Przywidz 

3. Pozostałe przepisy szczególne związane z prowadzeniem działalności objętej zezwoleniem: 



- w zakresie prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt, grzebowiska zwłok zwierzęcych i ich 

części, spalarni zwłok zwierzęcych i ich części oraz ochrony przed bezdomnymi zwierzętami:ustawa o 

ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz.U. z 2008 r. nr 213, poz. 

1342 ze zmianami); 

- w zakresie prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt: rozporządzenie Ministra Rolnictwa i 

Rozwoju Wsi z dnia 23 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla 

prowadzenia schronisk dla zwierząt (Dz.U. z 2004 r. Nr 158, poz. 1657); 

- w zakresie prowadzenia grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części: rozporządzenie WE 

1774/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 3 października 2002 r. (Dz.Urz. WE 273 z 

10.10.2002 r. z późn. zm.) ustanawiające przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych 

pochodzenia zwierzęcego nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi; 

Przedsiębiorca może rozpocząć działalność, jeżeli wydane zezwolenie stanie się ostateczne. Winien 

on równocześnie spełnić wymagania wynikające z odrębnych przepisów prawa poprzez uzyskanie 

stosownych decyzji, pozwoleń itp. odpowiednio do zaplanowanej działalności.  

 


