
 

Udzielenie lub zmiana zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie 

ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, w zakresie prowadzenia schronisk dla 

bezdomnych zwierząt oraz spalarni i grzebowisk zwłok zwierzęcych i ich części. 

miejsce 

załatwienia 

sprawy 

Urząd Gminy Tułowice 

Ul. Szkolna 1 

49-130 Tułowice 
pok. 3 

Tel. 77 460 01 43 w 25 
fax   77 460 04 74 

e-mail:  t.dabrowska@tulowice.pl 

 

Poniedziałki  

w godzinach:  8;00-17;00 

Piątki  

w godzinach  7;30-14;30 

Pozostałe dni tygodnia  

w godzinach: 7;30-15;30 
 

Adres do korespondencji 
Urząd Gminy Tułowice , ul. Szkolna 1, 49-130 Tułowice  

wymagane 

dokumenty 

1)Wniosek o udzielenie/zmianę zezwolenia. 

2) Dokumenty załączone do wniosku: 

- prawo do dysponowania nieruchomością  

- dokumenty poświadczające gotowość do odbioru przez podmiot 

prowadzący schronisko wyłapanych zwierząt ( w przypadku działalności 

w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami)   

- zaświadczenie o braku zaległości podatkowych i zaległości w płaceniu 

składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne (aktualne, tzn. z 3 

ostatnich miesięcy)  

- dowód uiszczenia opłaty skarbowej za udzielenie zezwolenia w 

wysokości 616 zł (w przypadku przedłużenia terminu ważności lub 

rozszerzenia zakresu działalności - 308 zł)  

- dokumenty potwierdzające prawo do dysponowania samochodami i 

innymi środkami technicznymi przewidzianymi do realizacji usług (np. 

dowód rejestracyjny samochodu, dowód zakupu, umowa dzierżawy, 

najmu, użyczenia itp.)  

- ważne badania techniczne środków transportu.  

- dokumenty wskazujące pełnomocników firmy, osoby upoważnione do 

składania oświadczeń i podpisów.  

Wszystkie kopie dokumentów winny być poświadczone przez 

upoważnione osoby za zgodność z oryginałem.  

Wnioskodawcy ubiegający się o zmianę zezwolenia dołączają do wniosku 

jedynie załączniki i dokumenty, które wymagają aktualizacji lub 

uzupełnienia w związku z wnioskowaną zmianą.  

sposób 

załatwienia 

sprawy 

Wniosek o udzielenie / zmianę zezwolenia składa się sekretariacie Urzędu 

Gminy w Tułowicach , ul. Szkolna 1, 49-130 Tułowice. 

Wydana decyzja zostanie przesłana za dowodem doręczenia. Odbiór 

osobisty decyzji (tylko przez osobę upoważnioną) możliwy jest po 

wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu z osobą prowadzącą.  

mailto:t.dabrowska@tulowice.pl


Opłaty Opłata skarbowa wynosi:  

1)616 zł - za udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności na terenie 

gminy Tułowice w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych 

zwierząt, grzebalisk  spalarni zwłok zwierzęcych i ich części 

2)308 zł - za kontynuację lub rozszerzenie warunków udzielonego 

zezwolenia  

 

Opłatę można uiścić:  

- gotówką w kasie Urzędu Gminy w Tułowicach 

- przelewem  na konto bankowe Bank Spółdzielczy w Namysłowie, 

Oddział Niemodlin, Filia Tułowice , nr konta 10 8890 1097 0000 0129 

2011 0048 w tytule podając: udzielenie/zmiana zezwolenia - ochrona 

przed bezdomnymi zwierzętami 

czas 

załatwienia 

sprawy 

30 dni od dnia złożenia wniosku.  

Stosownie do art. 35 §5 . ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks 

Postępowania Administracyjnego do terminu załatwienia sprawy nie 

wlicza się okresów opóźnień, spowodowanych z winy strony albo z 

przyczyn niezależnych od organu 

Tryb 

odwoławczy 

Od decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium 

Odwoławczego w Opolu w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.  

podstawa 

prawna 

 

- Ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w 

gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 ze zm.)  

  

- Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity 

Dz. U. z 2015r. poz. 782 ze zm.).  

Druki do 

pobrania 

1. Wniosek o udzielenie zezwolenia na  prowadzenie działalności w 

zakresie ochrony przed  bezdomnymi zwierzętami  

2.Wniosek o udzielenie zezwolenia na  prowadzenie  schronisk dla 

bezdomnych zwierząt  

3.Wniosek o udzielenie zezwolenia na  prowadzenie działalności w 

zakresie prowadzeni a spalarni zwłok zwierzęcych i ich części 

4.Wniosek o udzielenie zezwolenia na  prowadzenie grzebowiska zwłok 

zwierzęcych i ich części. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                    Miejscowość , data………………….. 

 

Nazwisko i imię lub nazwa przedsiębiorstwa  

 

Adres zamieszkania lub siedziby przedsiębiorcy 

 

Numer identyfikacji podatkowej (NIP) 

 

Telefon kontaktowy 

 

 

WÓJT GMINY TUŁOWICE 

 

 

 

WNIOSEK 

o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności na terenie gminy Tułowice w zakresie: 

ochrony przed bezdomnymi zwierzętami 

 

Proszę o udzielenie zezwolenia  na  prowadzenie działalności  w zakresie ochrony przed bezdomnymi 

zwierzętami zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 roku  o utrzymaniu czystości i 

porządku w gminach ( Dz.U. z 2013 poz. 1399 z późniejszymi zmianami)  

 

1.Imię i nazwisko lub nazwa: 

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

2. Adres zamieszkania lub siedziba przedsiębiorcy (adres do korespondencji jeśli jest 

inny):............................................................................................................................................ 

 

3. Numer identyfikacji podatkowej (NIP):  ............................................................................. 

 

4. Określenie przedmiotu działalności (np. wyłapywanie, przetrzymywanie, transport): 

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

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

5. Określenie obszaru działalności (w granicach administracyjnych Gminy Tułowice): 

 

miejsce przetrzymywania wyłapanych zwierząt (numer działki, obręb, tytuł prawny, jeśli dotyczy) 

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

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

 

6. Określenie środków technicznych jakimi dysponuje przedsiębiorca na prowadzenie działalności 

objętej wnioskiem: 

 



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

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

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

5. Określenie środków technicznych, jakimi dysponuje przedsiębiorca w celu zapewnienia 

prawidłowego wykonywania działalności objętej wnioskiem: 

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

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

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

5.1 Tabor specjalistyczny (np. pojazdy przystosowane do transportu zwierząt  

Samochody 

(typ i marka) 
Przeznaczenie 

Ładowność 

(pojemność) 
Rok produkcji Tytuł prawny 

     

     

     

 

5.2 Inne urządzenia techniczne a także sprzęt specjalistyczny do wyłapywania i obezwładniania 

zwierząt (np. klatki dla psów, klatki dla kotów i inne urządzenia) 

Urządzenie (typ i producent) Ilość Funkcja (przeznaczenia) 

   

   

   

   

   

 

1). sprzęt specjalistyczny przeznaczony do wyłapywania i obezwładniania zwierząt 

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

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

2). oznakowany środek transportu przystosowany do przewozu wyłapanych zwierząt 

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

3). inne  ……………….……………………………………………………………..…………... 

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

 

7. Informacja o technologiach stosowanych lub przewidzianych do stosowania przy świadczeniu usług 

w zakresie działalności objętej wnioskiem: 

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

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



8. Proponowane zabiegi z zakresu ochrony środowiska i ochrony sanitarnej planowane po zakończeniu 

działalności: 

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

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

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

 

9. Określenie terminu podjęcia działalności objętej wnioskiem oraz zamierzonego czasu jej 

prowadzenia: 

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

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

Wnioskuję o wydanie zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi 

zwierzętami. Świadomy odpowiedzialności karnej za podanie nieprawdziwych danych, prawdziwość 

danych zawartych we wniosku potwierdzam poniższym podpisem. 

 

 

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

 Data i podpis wnioskodawcy 

 

 

Załączniki:  

1. Zaświadczenie lub oświadczenie o braku zaległości podatkowych i zaległości w płaceniu składek 

na ubezpieczenie  zdrowotne lub społeczne. Składając oświadczenie przedsiębiorca jest 

obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności 

karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. 

2. Dokument potwierdzający tytuł prawny do dysponowania miejscem przetrzymywania wyłapanych 

zwierząt przed przekazaniem ich do schroniska (jeśli dotyczy). 

3. Dokument potwierdzający zapewnienie o gotowości do odbioru wyłapanych zwierząt przez 

podmiot prowadzący schronisko dla zwierząt (np. umowa, porozumienie). 

4. Dokument potwierdzający zapewnienie odbioru zwłok zwierzęcych przez przedsiębiorcę 

prowadzącego działalność w zakresie odbioru i unieszkodliwiania zwłok zwierzęcych 

i ich części (np. umowa, porozumienie). 

5. Potwierdzenie dokonania opłaty skarbowej za wydanie zezwolenia – 616 zł  

6. Inne  

 

Pouczenie: 

1. Zgodnie z art. 9 ust.1b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości  

i porządku w gminach zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed 

bezdomnymi zwierzętami może zostać udzielone na czas określony, jednak nie dłużej niż na 10 

lat. 

2. Zgodnie z art. 8a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, 

przed podjęciem decyzji w sprawie wydania zezwolenia W wójt Gminy Tułowice może: 

- wezwać przedsiębiorcę do uzupełnienia, w wyznaczonym terminie, jednak nie krótszym niż 14 

dni, brakującej dokumentacji poświadczającej, że przedsiębiorca spełnia warunki określone 

przepisami prawa, wymagane do wykonywania działalności objętej zezwoleniem, 

- dokonać kontrolnego sprawdzenia faktów podanych we wniosku o udzielenie zezwolenia w celu 

stwierdzenia, czy przedsiębiorca spełnia warunki wykonywania działalności objętej zezwoleniem. 



3. Przedsiębiorca jest zobowiązany niezwłocznie zgłaszać  wszelkie zmiany danych określonych w 

zezwoleniu. 

4. Przedsiębiorca ubiegający się o udzielenie zezwolenia powinien spełniać wymagania określone 

uchwałą Nr XXVIII/205/09 Rady Gminy Tułowice z dnia 17 grudnia 2009 roku r. w sprawie 

wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na 

prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia 

schroniska dla bezdomnych zwierząt, grzebowiska i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części 

(Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego z dnia 4 lutego 2010 roku   Nr 11 poz. 168-169) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                Miejscowość , data………………….. 

 

Nazwisko i imię lub nazwa przedsiębiorstwa  

 

Adres zamieszkania lub siedziby przedsiębiorcy 

 

Numer identyfikacji podatkowej (NIP) 

 

Telefon kontaktowy 

WÓJT GMINY TUŁOWICE 

WNIOSEK 

O WYDANIE ZEZWOLENIA NA PROWADZENIE  SCHRONISK  

DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT 

1. Dane przedsiębiorcy: 

1. 1. Imię i nazwisko lub nazwa przedsiębiorcy: 

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

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

1.2. Adres zamieszkania lub siedziby przedsiębiorcy: 

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

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

1.3.NIP: 

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

2. Określenie przedmiotu działalności:  

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

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

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

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

3. Określenie miejsca prowadzenia działalności oraz budynków i innych budowli 

wykorzystywanych do prowadzenia działalności: 

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

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

4. Określenie obszaru wykonywanej działalności: 

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

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

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

5. Określenie środków technicznych, jakimi dysponuje przedsiębiorca w celu zapewnienia 

prawidłowego wykonywania działalności objętej wnioskiem: 



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

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

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

5.3 Tabor specjalistyczny (np. pojazdy przystosowane do transportu zwierząt, środki służące do 

przewozu zwłok zwierząt lub ich części): 

Samochody 

(typ i marka) 
Przeznaczenie 

Ładowność 

(pojemność) 
Rok produkcji Tytuł prawny 

     

     

     

 

5.4 Inne urządzenia techniczne a także sprzęt specjalistyczny do wyłapywania i obezwładniania 

zwierząt (np. klatki dla psów, klatki dla kotów i inne urządzenia) 

Urządzenie (typ i producent) Ilość Funkcja (przeznaczenia) 

   

   

   

   

   

 

6. Określenie terminu podjęcia działalności objętej wnioskiem oraz zamierzonego czasu jej 

prowadzenia: 

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

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

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

7. Przedstawienie informacji o technologiach stosowanych lub przewidzianych do stosowania przy 

świadczeniu usług w zakresie działalności objętej wnioskiem. 

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

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

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

8. Przedstawienie proponowanych zabiegów z zakresu ochrony środowiska i ochrony sanitarnej 

planowane po zakończeniu działalności. 

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

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

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

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

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



 Data i podpis wnioskodawcy 

 

 

Załączniki : 

1. dokument potwierdzający posiadanie zaplecza technicznego i tytułu prawnego do nieruchomości, 

na której będzie prowadzona działalność objęta wnioskiem (np. akt własności, umowa najmu, 

użyczenia itp.), 

2. zaświadczenie o braku zaległości podatkowych, 

3. zaświadczenie o braku zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, 

4. wypis z właściwego rejestru lub ewidencji działalności gospodarczej; 

5.    dowód uiszczenia opłaty skarbowej,  

   

                                                                                                                                                                                                                                                                                

 

Pouczenie: 

 

1. Zgodnie z art. 9 ust.1b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości  

i porządku w gminach zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed 

bezdomnymi zwierzętami może zostać udzielone na czas określony, jednak nie dłużej niż na 10 

lat. 

2. Zgodnie z art. 8a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, 

przed podjęciem decyzji w sprawie wydania zezwolenia Wójt Gminy Tułowice może: 

- wezwać przedsiębiorcę do uzupełnienia, w wyznaczonym terminie, jednak nie krótszym niż 14 

dni, brakującej dokumentacji poświadczającej, że przedsiębiorca spełnia warunki określone 

przepisami prawa, wymagane do wykonywania działalności objętej zezwoleniem, 

- dokonać kontrolnego sprawdzenia faktów podanych we wniosku o udzielenie zezwolenia w celu 

stwierdzenia, czy przedsiębiorca spełnia warunki wykonywania działalności objętej zezwoleniem. 

3. Przedsiębiorca jest zobowiązany niezwłocznie zgłaszać  wszelkie zmiany danych określonych w 

zezwoleniu. 

4. Przedsiębiorca ubiegający się o udzielenie zezwolenia powinien spełniać wymagania określone 

uchwałą Nr XXVIII/205/09 Rady Gminy Tułowice z dnia 17 grudnia 2009 roku r. w sprawie 

wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na 

prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia 

schroniska dla bezdomnych zwierząt, grzebowiska i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części 

(Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego z dnia 4 lutego 2010 roku   Nr 11 poz. 168-169 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                    Miejscowość , data………………….. 

 

Nazwisko i imię lub nazwa przedsiębiorstwa  

 

Adres zamieszkania lub siedziby przedsiębiorcy 

 

Numer identyfikacji podatkowej (NIP) 

 

Telefon kontaktowy 

 

WÓJT GMINY TUŁOWICE 

 

WNIOSEK 

O UDZIELENIE ZEZWOLENIA NA PROWADZENIE  SPALARNI 

ZWŁOK ZWIERZĘCYCH I ICH CZĘŚCI  

1. Dane przedsiębiorcy: 

1. 1. Imię i nazwisko lub nazwa przedsiębiorcy: 

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

……………………………………………………………………………………… 

1.2. Adres zamieszkania lub siedziby przedsiębiorcy: 

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

………………………………………………………………………………………. 

1.3. NIP: 

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

2. Określenie przedmiotu działalności:  

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

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

……………………………………………………………………………. 

3. Określenie miejsca prowadzenia działalności oraz budynków i innych budowli 

wykorzystywanych do prowadzenia działalności:  

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

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

…………………………………………………………………………… 

4. Zasięg obszarowy wykonywanej działalności:  

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

……………………………………………………………………………………… 

5. Określenie środków technicznych, jakimi dysponuje przedsiębiorca w celu zapewnienia 

prawidłowego wykonywania działalności objętej wnioskiem: 

 

 

 



5.1. Tabor specjalistyczny (np. pojazdy specjalistyczne przystosowane do transportu zwłok 

zwierzęcych i ich części): 

 

Samochody (typ i 

marka) 
Przeznaczenie 

Ładowność 

(pojemność) 
Rok produkcji Tytuł prawny 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2. Inne urządzenia techniczne (np. chłodnia przystosowana do przechowywania zwłok zwierzęcych 

i ich części, urządzenie do spalania zwłok zwierzęcych i ich części) 

Urządzenie (typ i producent) Ilość Funkcja (przeznaczenia) Tytuł prawny 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.Określenie terminu podjęcia działalności objętej wnioskiem oraz zamierzonego czasu jej 

prowadzenia: 

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

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

7.Przedstawienie informacji o technologiach stosowanych lub przewidzianych do stosowania przy 

świadczeniu usług w zakresie działalności objętej wnioskiem 

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

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

8.Przedstawienie proponowanych zabiegów z zakresu ochrony środowiska  

i ochrony sanitarnej planowane po zakończeniu działalności. 

        

 

         ………………………………………. 

Data i podpis wnioskodawcy 

 

Załączniki: 



 

1. dokument potwierdzający posiadanie zaplecza technicznego i tytułu prawnego do nieruchomości, 

na której będzie prowadzona działalność objęta wnioskiem (np. akt własności, umowa najmu, 

użyczenia itp.), 

2. zaświadczenie o braku zaległości podatkowych, 

3. zaświadczenie o braku zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, 

4. wypis z właściwego rejestru lub ewidencji działalności gospodarczej; 

5. dowód uiszczenia opłaty skarbowej. 

 

Pouczenie: 

 

1. Zgodnie z art. 9 ust.1b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości  

i porządku w gminach zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed 

bezdomnymi zwierzętami może zostać udzielone na czas określony, jednak nie dłużej niż na 10 

lat. 

2. Zgodnie z art. 8a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, 

przed podjęciem decyzji w sprawie wydania zezwolenia Wójt Gminy Tułowice może: 

- wezwać przedsiębiorcę do uzupełnienia, w wyznaczonym terminie, jednak nie krótszym niż 14 

dni, brakującej dokumentacji poświadczającej, że przedsiębiorca spełnia warunki określone 

przepisami prawa, wymagane do wykonywania działalności objętej zezwoleniem, 

- dokonać kontrolnego sprawdzenia faktów podanych we wniosku o udzielenie zezwolenia w celu 

stwierdzenia, czy przedsiębiorca spełnia warunki wykonywania działalności objętej zezwoleniem. 

3. Przedsiębiorca jest zobowiązany niezwłocznie zgłaszać  wszelkie zmiany danych określonych w 

zezwoleniu. 

4. Przedsiębiorca ubiegający się o udzielenie zezwolenia powinien spełniać wymagania określone 

uchwałą Nr XXVIII/205/09 Rady Gminy Tułowice z dnia 17 grudnia 2009 roku r. w sprawie 

wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na 

prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia 

schroniska dla bezdomnych zwierząt, grzebowiska i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części 

(Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego z dnia 4 lutego 2010 roku   Nr 11 poz. 168-169 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                Miejscowość , data………………….. 

 

Nazwisko i imię lub nazwa przedsiębiorstwa  

 

Adres zamieszkania lub siedziby przedsiębiorcy 

 

Numer identyfikacji podatkowej (NIP) 

 

Telefon kontaktowy 

WÓJT GMINY TUŁOWICE 

 

WNIOSEK 

O UDZIELENIE ZEZWOLENIA NA PROWADZENIE  

GRZEBOWISKA ZWŁOK ZWIERZĘCYCH I ICH CZĘŚCI 

1. Dane przedsiębiorcy: 

1. 1. Imię i nazwisko lub nazwa przedsiębiorcy: 

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

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

1.2. Adres zamieszkania lub siedziby przedsiębiorcy: 

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

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

1.3. NIP: 

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

2. Określenie przedmiotu działalności: 

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

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

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

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

3. Określenie miejsca prowadzenia działalności oraz budynków i innych budowli 

wykorzystywanych do prowadzenia działalności: 

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

4. Zasięg obszarowy wykonywanej działalności: 

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

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

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

5. Określenie środków technicznych, jakimi dysponuje przedsiębiorca w celu zapewnienia 

prawidłowego wykonywania działalności objętej wnioskiem: 

5.1. Tabor specjalistyczny (np.: pojazd przystosowany do transportu zwłok zwierzęcych  i ich części): 



Samochody (typ i 

marka) 
Przeznaczenie 

Ładowność 

(pojemność) 
Rok produkcji Tytuł prawny 

     

     

     

5.2. Inne urządzenia techniczne (np.: chłodnia przystosowana do przechowywania zwłok zwierzęcych 

i ich części ) 

Urządzenie (typ i producent) Ilość Funkcja (przeznaczenia) 

   

   

   

   

   

6. Określenie terminu podjęcia działalności objętej wnioskiem oraz zamierzonego czasu jej 

prowadzenia: 

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

7. Przedstawienie informacji o technologiach stosowanych lub przewidzianych do stosowania przy 

świadczeniu usług w zakresie działalności objętej wnioskiem. 

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

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

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

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

8. Przedstawienie proponowanych zabiegów z zakresu ochrony środowiska i ochrony sanitarnej 

planowane po zakończeniu działalności. 

 

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

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

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

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

Data i podpis wnioskodawcy 

 

Załączniki: 

 

1. dokument potwierdzający posiadanie zaplecza technicznego i tytułu prawnego do nieruchomości, 

na której będzie prowadzona działalność objęta wnioskiem (np. akt własności, umowa najmu, 

użyczenia itp.), 

2. zaświadczenie o braku zaległości podatkowych, 

3. zaświadczenie o braku zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, 



4. wypis z właściwego rejestru lub ewidencji działalności gospodarczej; 

5.   dowód uiszczenia opłaty skarbowej 

  

 Pouczenie: 

 

1. Zgodnie z art. 9 ust.1b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości  

i porządku w gminach zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed 

bezdomnymi zwierzętami może zostać udzielone na czas określony, jednak nie dłużej niż na 10 

lat. 

2. Zgodnie z art. 8a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, 

przed podjęciem decyzji w sprawie wydania zezwolenia Wójt Gminy Tułowice może: 

- wezwać przedsiębiorcę do uzupełnienia, w wyznaczonym terminie, jednak nie krótszym niż 14 

dni, brakującej dokumentacji poświadczającej, że przedsiębiorca spełnia warunki określone 

przepisami prawa, wymagane do wykonywania działalności objętej zezwoleniem, 

- dokonać kontrolnego sprawdzenia faktów podanych we wniosku o udzielenie zezwolenia w celu 

stwierdzenia, czy przedsiębiorca spełnia warunki wykonywania działalności objętej zezwoleniem. 

3. Przedsiębiorca jest zobowiązany niezwłocznie zgłaszać  wszelkie zmiany danych określonych w 

zezwoleniu. 

4. Przedsiębiorca ubiegający się o udzielenie zezwolenia powinien spełniać wymagania określone 

uchwałą Nr XXVIII/205/09 Rady Gminy Tułowice z dnia 17 grudnia 2009 roku r. w sprawie 

wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na 

prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia 

schroniska dla bezdomnych zwierząt, grzebowiska i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części 

(Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego z dnia 4 lutego 2010 roku   Nr 11 poz. 168-169 

                                                                                           

 

 

 

 


