Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed
bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych
zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na
terenie Gminy Morzeszczyn
1.

Wymagane dokumenty:
̶ wypełniony formularz wniosku na zezwolenie w zakresie działalności, o którą
przedsiębiorca wnioskuje;
̶ zaświadczenie o braku zaległości podatkowych i zaległości w płaceniu składek na
ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne;
̶ zaświadczenie o wpisie do ewidencji gospodarczej lub odpis z krajowego rejestru
sądowego;
̶ dokument potwierdzający prawo do dysponowania terenem przeznaczonym na
prowadzenie działalności objętej wnioskiem (akt własności, umowa najmu,
dzierżawy, użyczenia miejsca itp.);
̶ pozwolenie na użytkowanie terenu i obiektów wymagane przepisami z dnia 7 lipca
1994 Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 290 z późn. zm.);
̶ opinię powiatowego lekarza weterynarii o obiektach i środkach technicznych
służących do prowadzenia działalności, o którą przedsiębiorca wnioskuje;
̶ dokument potwierdzający zabezpieczenie finansowe zapewniające możliwość
prowadzenia schroniska a w szczególności gwarancje środków na wyżywienie i
opiekę weterynaryjna (dotyczy działalności w zakresie prowadzenie schronisk dla
bezdomnych zwierząt);
̶ dokument potwierdzający stałą współpracę z lekarzem weterynarii we
wnioskowanym okresie (dotyczy działalności w zakresie prowadzenie schronisk dla
bezdomnych zwierząt i ochrony przed bezdomnymi zwierzętami);
̶ oświadczenie potwierdzające, że pracownicy zapewniający nadzór i opiekę nad
zwierzętami zostali przeszkoleni w zakresie postępowania ze zwierzętami oraz w
zakresie przepisów o ochronie zwierząt (dotyczy działalności w zakresie
prowadzenie schronisk dla bezdomnych zwierząt i ochrony przed bezdomnymi
zwierzętami);
̶ zaświadczenie o odbyciu szkolenia w zakresie opieki nad zwierzętami
przebywającymi w schronisku przez osoby zatrudnione (dotyczy działalności
prowadzenie schronisk dla bezdomnych zwierząt);
̶ dokument potwierdzający gotowość odbioru, we wnioskowanym okresie, zwłok
zwierząt przez podmiot zajmujący się unieszkodliwianiem zwłok zwierzęcych
(dotyczy działalności w zakresie prowadzenie schronisk dla bezdomnych zwierząt i
ochrony przed bezdomnymi zwierzętami);
̶ dokument poświadczający gotowość do odbioru wyłapanych zwierząt we
wnioskowanym okresie przez schronisko dla bezdomnych zwierząt (dotyczy
działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami;
̶ zaświadczenie o odbyciu szkolenia w zakresie wyłapywania zwierząt przez osoby
zatrudnione przy wyłapywaniu. (dotyczy działalności w zakresie ochrony przed
bezdomnymi zwierzętami).

2.

Miejsce złożenia dokumentów:
Urząd Gminy Morzeszczyn
ul. Kwiatowa 12
83-132 Morzeszczyn

3.

Opłaty:
Za wydanie zezwolenia pobiera się opłatę w wysokości 616,00 zł na podstawie ustawy z
dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j.Dz. U. z 2016 r., poz. 1827). Opłatę
uiszcza się
w Banku: Urząd Gminy Morzeszczyn na konto, nr rachunku
24834200092011533920000003

4.

Termin i sposób załatwienia:
Do 30 dni, zaś sprawy szczególnie skomplikowane do 60 dni od daty złożenia wniosku.
Odbiór osobisty lub za pośrednictwem poczty za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.
Zezwolenie wydawane jest w formie decyzji administracyjnej.
Odbiór osobisty lub za pośrednictwem poczty za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

5.

Tryb odwoławczy:
Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego
Kolegium Odwoławczego w Gdańsku, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
Odwołanie należy złożyć za pośrednictwem Wójta Gminy Morzeszczyn.

6.

Inne informacje:
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.

7.

Podstawa prawna
̶ Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(t.j.Dz. U. z 2016 r., poz. 250 z późn. zm.)
̶ Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.
U. z 2016 r., poz. 23)
̶ Ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz.
1827)

W załączeniu:
1. Wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed
bezdomnymi zwierzętami na terenie Gminy Morzeszczyn.
2. Wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie schronisk dla
bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części* na
terenie Gminy Morzeszczyn.

* niepotrzebne skreślić

............................, dnia ........................
..............................................
/pieczęć wnioskodawcy/

Wójt Gminy Morzeszczyn
ul. Kociewska 12
83-132 Morzeszczyn

WNIOSEK O UDZIELENIE ZEZWOLENIA
na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami na
terenie Gminy Morzeszczyn
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 250 z późn. zm.) wnoszę o
wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi
zwierzętami:
1.

Dane Wnioskodawcy:
Imię i nazwisko lub nazwa przedsiębiorcy: ……………………………..…………………
………………………………………………………………………………………………
siedziba i adres:
……..………………….………………………………………..…………………………..
……………………….……………………………………………………………………..
NIP:…………………..……………………………………………………………………..
REGON: ……………………………………………………..……………………………..
osoby upoważnione do składania oświadczeń i podpisów w imieniu firmy:
………………………………………………………………………………………………
pełnomocnicy:…………………………………………………………………..…………..
................................................................................................................................................

2.

Określenie przedmiotu i obszaru działalności podmiotu ubiegającego się o
zezwolenie:
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................

3.

Określenie środków technicznych, jakimi dysponuje ubiegający się o zezwolenie w
celu zapewnienia prawidłowego wykonywania działalności objętej wnioskiem:
Ilość ………………… rodzaj ……………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………..…….

4.

Informacje o technologiach stosowanych lub przewidzianych do stosowania przy
świadczeniu usług w zakresie działalności objętej wnioskiem:
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
…….………………………………………………………………………………………...

5.

Proponowane zabiegi z zakresu ochrony środowiska i ochrony sanitarnej planowane
po zakończeniu działalności:
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

6.

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

Do wniosku dołączam następujące załączniki:
1. Zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub odpis Krajowego Rejestru Sądowego.
2. Zaświadczenie o braku zaległości podatkowych i zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie społeczne
lub zdrowotne.
3. Opinia Powiatowego Lekarza Weterynarii i o urządzeniach i środkach, przy pomocy których zwierzęta będą
wyłapywane i przewożone.
4. Dokument potwierdzający własność nieruchomości lub umowa najmu, dzierżawy nieruchomości na której
będą przetrzymywane wyłapywane zwierzęta przed przewiezieniem ich do schroniska.
5. Dokument poświadczający gotowość do odbioru wyłapanych zwierząt we wnioskowanym okresie przez
schronisko dla bezdomnych zwierząt.
6. Oświadczenie potwierdzające, że pracownicy zapewniający nadzór i opiekę nad zwierzętami zostali
przeszkoleni w zakresie postępowania ze zwierzętami oraz w zakresie przepisów o ochronie zwierząt*.
7. Zaświadczenie o odbyciu szkolenia w zakresie wyłapywania zwierząt przez osoby zatrudnione przy
wyłapywaniu. (dotyczy działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami).
8. Dowód wniesienia należnej opłaty skarbowej.

………………………………………………..
(podpis wnioskodawcy lub osoby przez niego
upoważnionej)

............................, dnia ........................
..............................................
/pieczęć wnioskodawcy/

Wójt Gminy Morzeszczyn
ul. Kociewska 12
83-132 Morzeszczyn
WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA
na prowadzenie działalności w zakresie schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także
grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części*
na terenie Gminy Morzeszczyn
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 250 z późn. zm.) wnoszę o
wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia schronisk dla
bezdomnych zwierząt a także grzybowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części*
1.

Dane Wnioskodawcy:
Imię i nazwisko lub nazwa przedsiębiorcy: ……………………………..…………………
………………………………………………………………………………………………
siedziba i adres:
……..………………….………………………………………..…………………………..
……………………….……………………………………………………………………..
NIP:…………………..……………………………………………………………………..
REGON: ……………………………………………………..……………………………..
osoby upoważnione do składania oświadczeń i podpisów w imieniu firmy:
………………………………………………………………………………………………
pełnomocnicy:…………………………………………………………………..…………..
................................................................................................................................................

2.

Określenie przedmiotu i obszaru działalności podmiotu ubiegającego się o
zezwolenie:
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................

3.

Określenie środków technicznych, jakimi dysponuje ubiegający się o zezwolenie w
celu zapewnienia prawidłowego wykonywania działalności objętej wnioskiem:
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

4.

………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
Informacje o technologiach stosowanych lub przewidzianych do stosowania przy
świadczeniu usług w zakresie działalności objętej wnioskiem:
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
…….………………………………………………………………………………………...

5.

Proponowane zabiegi z zakresu ochrony środowiska i ochrony sanitarnej planowane
po zakończeniu działalności:
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

6.

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

Do wniosku dołączam następujące załączniki:
1. Zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub odpis Krajowego Rejestru Sądowego.
2. Zaświadczenie o braku zaległości podatkowych i zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie społeczne
lub zdrowotne.
3. Dokument potwierdzający własność nieruchomości lub umowa najmu, dzierżawy nieruchomości na której
prowadzona będzie działalność objęta wnioskiem.
4. Opinia Powiatowego Lekarza Weterynarii i o urządzeniach, instalacjach i obiektach i innych środkach
technicznych służących do prowadzenia działalności objętej wnioskiem.
5. Pozwolenie na użytkowanie terenu i obiektów wymagane przepisami z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane
(t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 290 z późn. zm.).
6. Dokument potwierdzający zabezpieczenie finansowe zapewniające możliwość prowadzenia schroniska a w
szczególności gwarancje środków na wyżywienie i opiekę weterynaryjną*.
7. Dokument potwierdzający stałą współpracę z lekarzem weterynarii we wnioskowanym okresie*.
8. Oświadczenie potwierdzające, że pracownicy zapewniający nadzór i opiekę nad zwierzętami zostali
przeszkoleni w zakresie postępowania ze zwierzętami oraz w zakresie przepisów o ochronie zwierząt*.
9. Zaświadczenie o odbyciu szkolenia w zakresie opieki nad zwierzętami przebywającymi w schronisku przez
osoby zatrudnione*.
10. dokument potwierdzający gotowość odbioru, we wnioskowanym okresie, zwłok zwierząt przez podmiot
zajmujący się unieszkodliwianiem zwłok zwierzęcych*.
11. Dowód wniesienia należnej opłaty skarbowej.

………………………………………………..
(podpis wnioskodawcy lub osoby przez niego
upoważnionej)

* niepotrzebne skreślić

