
......................................, dnia .................... 
(miejscowość, data) 

............................................................... 
imię i nazwisko lub nazwa przedsiębiorcy 

 

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

adres zamieszkania lub siedziby przedsiębiorcy 

 

…………………………………………………. 

numer identyfikacji podatkowej (NIP) 

 

……………………………………………….… 

telefon kontaktowy 

 
Wójt Gminy Przywidz 

ul. Gdańska 7 

83-047 Przywidz 

 

 

WNIOSEK 

o udzielenie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych 

zwierząt 

 

na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 4) ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w 

gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 - j.t.) 

 

1.Określenie przedmiotu i obszaru działalności: 

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

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

 

2. Określenie środków technicznych, jakimi dysponuje ubiegający się o zezwolenie na prowadzenie 
działalności objętej wnioskiem: 

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

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

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

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

3. Informacje o technologiach stosowanych lub przewidzianych do stosowania przy świadczeniu usług w 

zakresie działalności objętej wnioskiem: 
………………………………………………………………………………………………………………

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

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

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

4. Proponowane zabiegi z zakresu ochrony środowiska i ochrony sanitarnej planowane po zakończeniu 

działalności: 
………………………………………………………………………………………………………………

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

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

 

5. Określenie terminu podjęcia działalności objętej wnioskiem oraz zamierzonego czasu jej prowadzenia: 
…………………………………………………………………………………………………………..… 



 
Oświadczam, że zapoznałem się z wymaganiami dla przedsiębiorców ubiegających się o uzyskanie 

zezwolenia w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt wynikającymi z Uchwały Nr 

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 i jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za 
złożenie fałszywego oświadczenia. 

 

Załączniki **: 
1. Dokument potwierdzający prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie (nie dotyczy 

przedsiębiorców figurujących w bazie danych CEIDG) świadczenie usług w zakresie prowadzenia 

schronisk dla bezdomnych zwierząt. 
2. Dokument potwierdzający tytuł prawny do terenu, na którym ma być prowadzona działalność – akt 

własności / umowa najmu / umowa dzierżawy /inna. 

3. Dokument potwierdzający posiadanie pozwolenia na użytkowanie lub inny stosowny dokument 
wymagany przepisami ustawy prawa budowlanego. 

4. Dokument potwierdzający posiadanie sprzętu i urządzeń niezbędnych do właściwego utrzymywania 

zwierząt przebywających w schronisku, a także posiadać chłodnię do czasowego przechowywania 
zwłok zwierzęcych. 

5. Dokumenty potwierdzające gotowość do udzielania pomocy weterynaryjnej zwierzętom 

przebywającym w schronisku – umowa o stałej współpracy z weterynarzem. 
6. Zaświadczenie lub oświadczenie* o braku zaległości podatkowych. 

7. Zaświadczenie lub oświadczenie* o braku zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne i 

społeczne. 
8. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej za udzielenie zezwolenia w kwocie 616 zł. Opłatę skarbową 

uiszcza się na konto Urzędu Gminy Przywidz nr 65833500030112371220000002 - Bank Spółdzielczy 

w Pruszczu Gdańskim. 
9. inne......................................................................................................................... ...................................... 

  

* - Oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. 
Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: "Jestem 

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

pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. 
** - niepotrzebne skreślić.  

 

............................................................... 
(podpis Wnioskodawcy) 

 


