Zarejestrowano:

Burmistrz Miasta Kobyłka
ul. Wołomińska 1
05-230 Kobyłka

……………………………..
miejscowość, data

WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE:
- OCHRONY PRZED BEZDOMNYMI ZWIERZĘTAMI *
- PROWADZENIA SCHRONISK DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT, A TAKŻE
GRZEBOWISK I SPALARNI ZWŁOK ZWIERZĘCYCH I ICH CZĘŚCI *
* właściwe podkreślić
Podstawa prawna art. 7 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.
U. z 2018 r. poz. 1454 z późn. zm.) oraz uchwała Nr XXI/205/12 Rady Miejskiej w Kobyłce z dnia 4 października
2012 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia
na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenia schronisk dla
bezdomnych zwierząt na terenie gminy Kobyłka.
Imię i nazwisko lub nazwa firmy

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Adres ......................................................................................................................................................................... ……
NIP ............................................................................ Tel.: ………………………………………………………….…...
PEŁNOMOCNIK (jeżeli został ustanowiony - do wniosku należy dołączyć pełnomocnictwo oraz uiścić opłatę w wysokości 17 zł
za ww. pełnomocnictwo).

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U.
z 2018 r. poz. 1454 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XXI/205/12 Rady Miejskiej w Kobyłce z dnia 4 października 2012
r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegaj ący się o uzyskanie zezwolenia na
prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenia schronisk dla
bezdomnych zwierząt na terenie gminy Kobyłka, zwracam się z wnioskiem o wydanie zezwolenia na prowadzenie
działalności w zakresie:
1. ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, *
2. prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części
na terenie Miasta Kobyłka. *
Działalność gospodarczą w zakresie opieki nad zwierzętami bezdomnymi prowadzona jest w oparciu o wpis:
……………………………………………………………………………………………………………………..

Posiadam specjalistyczne środki, przeznaczone do chwytania i transportu bezdomnych zwierząt, a w szczególności:
a) atestowane urządzenia i środki do odławiania i przenoszenia zwierząt w sposób nie powodujący zagrożenia dla ich
zdrowia lub życia, (wymienić jakie): ..............................................................................................................................

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
b) pojazd przystosowany do transportu zwierząt, który posiada:
- odpowiednią powierzchnię, umożliwiającą ustawienie metalowych klatek w ilości równej co najmniej czterech,
odpowiadających wielkością średniej wielkości zwierzęcia, w sposób uniemożliwiający przesuwanie się klatek w
czasie transportu,
- zadaszenie i ściany izolowane w celu zabezpieczenia zwierzęcia przed wpływami atmosferycznymi,
- dostateczną wentylację i w miarę potrzeby ogrzewanie,
- podłogę z odpowiednią nawierzchnią, zapewniającą przyczepność kończyn oraz umożliwiającą utrzymanie higieny.
Posiadam decyzję właściwego Powiatowego Lekarza Weterynarii,
tj: ..................................................................................................................................................................................
................................................................................................. stwierdzającą spełnienie wymagań weterynaryjnych
dla prowadzenia działalności w zakresie transportu bezdomnych zwierząt.
Dysponuję obiektem/mi niezbędnym/mi do prowadzenia działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi
zwierzętami:……………………………………………………………………………………………………………….
............................................................................................................................................................................................

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
oraz specjalistycznym, atestowanym sprzętem:…………………………………………………………………….……

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Dysponuję środkami umożliwiającymi sprawdzenie czy wyłapane zwierzę posiada trwałe oznakowanie, tj.:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Posiadam tytuł prawny do dysponowania miejscem (terenem) czasowego przetrzymywania wyłapanych zwierząt, tj.:

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

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Termin podjęcia działalności w wyżej wymienionym zakresie oraz okres zamierzonego czasu jej prowadzenia:

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

podpis Wnioskodawcy

Załączniki:
1. Zaświadczenie lub oświadczenie o braku zaległości podatkowych i zaległości w uiszczaniu składek
na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne; w oświadczeniu wymagana jest klauzula następującej treści:

2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

„Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia
Stosowne zezwolenia i dokumenty wydane na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z późn. zm.) i/lub ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2019
r. poz. 701 z późn. zm.) i/lub ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt
(Dz. U. z 2019 r. poz. 122 z późn. zm.).
Oświadczenie o posiadaniu specjalistycznego atestowanego sprzętu do odławiania i przenoszenia zwierząt.
Oświadczenie o dysponowaniu obiektami i specjalistycznymatestowanymsprzętem niezbędnym
do prawidłowego prowadzenia działalności.
Oświadczenie o posiadaniu urządzeń, środków technicznych i obiektów niezbędnych do prawidłowego
prowadzenia działalności.
Oświadczenie o dysponowaniu pojazdem przystosowanym do transportu zwierząt.
Oświadczenie o dysponowaniu przeszkoloną kadrą.
Oświadczenie o niekaralności (do odławiania i transportu zwierząt nie mogą być zatrudnione osoby, które
były prawomocnie skazane za przestępstwa i wykroczenia przeciwko zwierzętom, w szczególności z art. 35
i 37 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt).
Dowód opłaty skarbowej za udzielenie zezwolenia.

