
 

Numer rejestracyjny K.L ………………………………… 

 ………………………. 
                                                                                                                    (miejscowość i data) 

 
Prezydent Miasta Kołobrzeg 

                                                                                   ul. Ratuszowa 12 
                                                                                     78 – 100 Kołobrze g 

 
 
WNIOSEK O UDZIELENIE ZEZWOLENIA NA PROWADZENIE DZIA ŁALNOŚCI NA TERENIE 
MIASTA KOŁOBRZEG W ZAKRESIE: 
- OCHRONY PRZED BEZDOMNYMI ZWIERZĘTAMI*, 
- PROWADZENIE SCHRONISKA DLA BEZDOMNYCH ZWIERZ ĄT*, 
- PROWADZENIE GRZEBOWISK I SPALARNI ZWŁOK ZWIERZ ĘCYCH I ICH CZĘŚCI*. 
 

1. Dane przedsi ębiorcy: 
a) Imię i nazwisko lub nazwa przedsiębiorcy: 

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

b) Adres zamieszkania lub siedziby przedsiębiorcy 
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 

c) Numer identyfikacji podatkowej (NIP) 
……………………………………………………………………………………………………
………...………………………………………………………………………………………… 

d) Telefon kontaktowy 
……………………………………………………………………………………………………
………...………………………………………………………………………………………… 

2. Określenie przedmiotu i obszaru działalno ści: 
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………... 

3. Określenie środków technicznych, jakimi dysponuje ubiegaj ący si ę o 
zezwolenie na prowadzenie działalno ści obj ętej wnioskiem: 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 

4. Informacje o technologiach stosowanych lub przew idzianych do stosowania 
przy świadczeniu usług w zakresie działalno ści obj ętej wnioskiem: 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
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WNIOSEK O UDZIELENIE ZEZWOLENIA NA PROWADZENIE DZIA ŁALNOŚCI NA 
TERENIE MIASTA KOŁOBRZEG W ZAKRESIE OCHRONY PRZED B EZDOMNYMI 
ZWIERZĘTAMI, PROWADZENIE SCHRONISKA DLA BEZDOMNYCH ZWIERZ ĄT, 

PROWADZENIE GRZEBOWISK I SPALARNI ZWŁOK ZWIERZ ĘCYCH I ICH 
CZĘŚCI 



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

5. Proponowane zabiegi z zakresu ochrony środowiska i ochrony sanitarnej 
planowane po zako ńczeniu działalno ści: 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………. 

6. Określenie terminu podj ęcia działalno ści obj ętej wnioskiem oraz zamierzonego 
czasu jej prowadzenia (nie dłu żej ni ż 10 lat): 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………. 
 
 
Do wniosku doł ączam nast ępujące załączniki:**  
1. Zaświadczenie lub oświadczenie*** o braku zaległości podatkowych. 
2. Zaświadczenie lub oświadczenie*** o braku zaległości w płaceniu składek na 

ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne.  
3. Dokument potwierdzający prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie: 

□ ochrony przed bezdomnymi zwierzętami** 
□ prowadzenie schronisk dla bezdomnych zwierząt** 
□ prowadzenie grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części** 

4.  Umowę z podmiotem prowadzącym schronisko dla zwierząt na odbiór wyłapanych zwierząt 
lub pisemne oświadczenie tego podmiotu o gotowości do odbioru zwierząt wyłapanych. 

5.  Umowę o stałej współpracy z lekarzem weterynarii obejmującą przedmiot prowadzonej 
działalności. 

6.   Dokument potwierdzający dysponowanie środkiem transportu odpowiednim do przewozu 
zwierząt  dopuszczonym decyzją Powiatowego Lekarza Weterynarii. 

7.  Oświadczenie o posiadaniu specjalistycznego atestowanego sprzętu do odławiania i 
transportowania zwierząt.  

8. Oświadczenie o dysponowaniu przeszkoloną kadrą w zakresie postępowania ze 
zwierzętami oraz przepisami o ochronie zwierząt. 

9.   Oświadczenie o niekaralności za przestępstwa i wykroczenia przeciwko zwierzętom. 
10. Dokument potwierdzający prawo do władania terenem, na którym ma być prowadzona 

działalność ( aktualny wyciąg z księgi wieczystej, akt notarialny, umowa dzierżawy, 
użyczenia, najmu lub użytkowania itp.). 

11. Oświadczenie o dysponowaniu lokalizacją, obiektami, pomieszczeniami oraz 
wyposażeniem spełniającymi wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla 
prowadzenia schronisk dla zwierząt. 

12.  Oświadczenie o dysponowaniu atestowanymi środkami poza środkami farmakologicznymi 
do obezwładniania i wyłapywania zwierząt. 

13. Oświadczenie o dysponowaniu chłodnią do czasowego przechowywania zwłok 
zwierzęcych. 

14. Umowę z podmiotem uprawnionym do przewozu zwłok zwierzęcych, utylizacji lub 
prowadzenia grzebowisk lub dokument potwierdzający posiadanie uprawnienia do 
wykonywania tych czynności. 

15. Dokument potwierdzający prowadzenie w/w działalności w miejscu ogrodzonym i 
zabezpieczonym przed dostępem osób postronnych. 



16. Decyzję Powiatowego Lekarza Weterynarii zezwalająca na prowadzenie działalności w 
zakresie grzebowisk zwłok zwierzęcych i ich części, stwierdzającą spełnienie wymagań 
weterynaryjnych określonych przepisami Unii Europejskiej. 

17.  Oświadczenie o posiadaniu urządzeń, środków technicznych i obiektów niezbędnych do 
prawidłowego prowadzenia działalności. 

18.  Stosowne zezwolenia i dokumenty wymagane przepisami sanitarnymi, budowlanymi oraz 
środowiskowymi. 

19.  Dowód uiszczenia opłaty skarbowej za udzielenie zezwolenia. 
 
 

 
………………………………… 

 
                                                                                                                                      (data i podpis wnioskodawcy) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Podstawa prawna udzielenia zezwolenia: 

1. Ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymanie czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2012r. poz. 
391, z późn. zm.) 

2. Uchwała Nr XXXVII/496/13 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 09.09.2013r. w sprawie określenia wymagań, 
jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie 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. 

3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (ust.44, pkt.1, 2, ust. 45 w cz. II załącznika Dz.U. 
z 2006r. nr 225, poz. 1635 z późn. zm.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* niepotrzebne skreślić 
**  właściwe zaznaczyć 
*** 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. 


