………………………………………………….
(imię i nazwisko wnioskodawcy

…………………………………………………..
adres zamieszkania)

NIP …………………………………………….
REGON ………………………………………

Burmistrz Lubniewic
ul. Jana Pawła II 51
69-210 Lubniewice

WNIOSEK
o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed
bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt,
grzebowisk zwłok zwierzęcych i ich części,
spalarni zwłok zwierzęcych i ich części
Zwracam się z prośbą, na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2013r., poz. 1399 ze zm.), o wydanie zezwolenia na
prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia
schronisk dla bezdomnych zwierząt, grzebowisk zwłok zwierzęcych i ich części, spalarni zwłok
zwierzęcych i ich części.
Dane dotyczące podmiotu ubiegającego się o zezwolenie:
Nazwa przedsiębiorcy: ……………………………………………………………………………………………………………
Adres: …………………………………………………………………………………………………………………………………….
1. Określenie przedmiotu i obszaru działalności:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
2. Określenie środków technicznych, którymi dysponuje ubiegający się o zezwolenie na
prowadzenie działalności objętej wnioskiem:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………

3. Informacje o technologiach stosownych 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:
………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………
(miejscowość, dnia)

……………………………………………………..
(podpis osób upoważnionych do reprezentowania przedsiębiorcy)

Załączniki:
1. kopia zaświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej lub kopia odpisu z Krajowego Rejestru
Sądowego,
2. kopia dowodów rejestracyjnych specjalistycznych pojazdów przystosowanych do transportu zwierząt,
3. kopia tytułu prawnego do dysponowania nieruchomością, na której będzie zlokalizowane schronisko
bądź grzebowisko i spalarnia (posiadać tytuł prawny do nieruchomości, wynikający z prawa własności,
użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązanego
przez okazanie stosownego dokumentu bądź umowy),
4. kopia pozwolenia na użytkowanie lub inny stosowny dokument wymagany przepisami ustawy Prawo
budowlane,
5. aktualne zaświadczenie właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego o niezaleganiu w podatkach,
6. aktualne zaświadczenie właściwego oddziału ZUS lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
o niezaleganiu w składkach zdrowotnych i społecznych,
7. inne ………………………………………….

