
Rydzyna , dnia ............................................. 

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

nazwisko i imię wnioskodawcy 

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

adres zamieszkania 

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

telefon kontaktowy 

Burmistrz 

Miasta i Gminy Rydzyna 
 

 
WNIOSEK 

o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi 

zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, grzebowisk i spalarni zwłok 

zwierzęcych i ich części 

 

1. Imię i nazwisko lub nazwę oraz adres zamieszkania lub siedziby przedsiębiorcy ubiegającego 

się o zezwolenie, oraz jego numer identyfikacji podatkowej (NIP);  

 

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

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

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

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

 

2. Określenie przedmiotu i obszaru działalności*;  

□ ochrona przed bezdomnymi zwierzętami,  

□ prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt,  

□ prowadzenie grzebowiska  

□ prowadzenie spalarni zwłok zwierzęcych i ich części  

 

3. Określenie środków technicznych, jakimi dysponuje ubiegający się o zezwolenie na 

prowadzenie 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.  

 

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

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

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

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

 

 

 

 

……….……………………. 
          podpis wnioskodawcy 

 

 

 

 

Załączniki do wniosku 

 
1. Oświadczenie o niezaleganiu z zapłatą podatków stanowiących dochód budŜetu państwa 

[Oryginał, uwierzytelniona kopia]  

2. Oświadczenie o niezaleganiu z zapłatą składek na ubezpieczenia społeczne oraz ubezpieczenie 

zdrowotne [Oryginał, uwierzytelniona kopia]  

3. Zaświadczenie o niezaleganiu przez wnioskodawcę z wpłatami na ubezpieczenia społeczne i 

zdrowotne [Oryginał, uwierzytelniona kopia]  

4. Zaświadczenie o niezaleganiu przez wnioskodawcę z podatkami stanowiącymi dochód budŜetu 

państwa [Oryginał, uwierzytelniona kopia]  

5. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej [Oryginał, uwierzytelniona kopia]  

6. Dokument potwierdzający tytuł prawny do dysponowania terenem, na którym ma być 

zlokalizowane schronisko, spalarnia lub grzebowisko (potwierdzenie własności lub umowa 

najmu/dzierŜawy)  

7. Oświadczenie o dysponowaniu przeszkolona kadrą.  

8. Oświadczenie o posiadaniu obiektów, urządzeń oraz sprzętu niezbędnego do prawidłowego 

prowadzenia wnioskowanej działalności.  

9. Oświadczenia o posiadaniu sprzętu specjalistycznego do odławiania, obezwładniania i 

transportu zwierząt.  
 


