
Załącznik do  Zarządzenia  
 nr 62/2018 Wójta Gminy Irządze 

   z dnia 01 października 2018 r. 
 

      Irządze, dnia…………………… 
………………………………………... 
   (imię i nazwisko lub nazwa przedsiębiorcy) 
 
………………………………………… 
 
………………………………………… 
(adres zamieszkania lub siedziby przedsiębiorcy) 
 
………………………………………… 
                      (numer NIP) 
 
………………………………………… 
                      (nr telefonu)                  Wójt Gminy Irządze 
                                                                                            42-446 Irządze Nr 124 
 
 

 
Wniosek 

o wydanie zezwolenia na świadczenie usług  w zakresie ochrony przed bezdomnymi 
zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, oraz grzebowisk  i 

spalarni zwłok zwierzęcych i ich części  
 

Przedsiębiorca ubiegający się o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie 
ochrony przed bezdomnymi zwierzętami,  prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, 
oraz grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części powinien spełniać wymagania 
określone w Uchwale Nr 239/XXXIII/2018 Rady Gminy Irządze z dnia 27.09.2018 r. w 
sprawie: wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie 
zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, 
prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, oraz grzebowisk i spalarni zwłok 
zwierzęcych i ich części.            
 
Przedmiot wykonywanej działalności  
....................................................................................................................................................... 

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

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

 
Obszar wykonywanej działalności: 
   
 .....................................................................................................................................................    
  
Środki techniczne, jakimi dysponuje ubiegający się o zezwolenie na prowadzenie działalności 
objętej wnioskiem 
 
............................................................................................................................................... 
 
...............................................................................................................................................                



  
 ...............................................................................................................................................       
            
  ............................................................................................................................................... 
         
Informacje o technologiach stosowanych  lub przewidzianych do stosowania przy 
świadczeniu usług w zakresie działalności objętej wnioskiem 
 
 ................................................................................................................................................. 
  
 ................................................................................................................................................. 
 
 ................................................................................................................................................. 
 
 ................................................................................................................................................. 
 
Proponowane zabiegi z zakresu ochrony środowiska i ochrony sanitarnej planowane po 
zakończeniu działalności      
 
 ................................................................................................................................................. 
 
 ................................................................................................................................................. 
 
 ................................................................................................................................................. 
 
 ................................................................................................................................................. 
 
 ................................................................................................................................................. 
 
Określenie terminu podjęcia działalności objętej wnioskiem oraz zamierzonego czasu jej 
prowadzenia  
 
 .................................................................................................................................................        
            
 ................................................................................................................................................. 
             
   Wnioskuję o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony 
przed bezdomnymi zwierzętami/ prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt/ 
grzebowisk zwłok zwierzęcych i ich części/  spalarni zwłok zwierzęcych i ich części* 
 
 
 
 
 
 

       …………………………… 
podpis wnioskodawcy 

 
 
*  niepotrzebne skreślić 
 
 



Załączniki do wniosku: 
I. Ogólne dla wniosków o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności zakresie 

ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla 
bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich 
części: 
 

 dokumenty upoważniające do prowadzenia działalności (np. wypis z Krajowego 
Rejestru Sadowego, rejestru handlowego lub wypis z ewidencji działalności 
gospodarczej) 

 dokumenty wskazujące ewentualne osoby upoważnione do składania oświadczeń  
i podpisów w imieniu firmy; 

 zaświadczenie lub oświadczenie o braku zaległości podatkowych i zaległości w 
płaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne. 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;  

 dokumenty potwierdzające tytuł prawny do nieruchomości, na której będzie 
prowadzona działalność objęta wnioskiem (nie dotyczy podmiotu ubiegającego się o 
zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi 
zwierzętami) 

 dokumenty potwierdzające posiadanie środków technicznych do prowadzenia 
określonej działalności, 

 dokument potwierdzający dopuszczenie środka transportu do przewożenia zwierząt 
lub ich zwłok przez Powiatowego Lekarza  Weterynarii w Zawierciu, 

 pokwitowanie dokonania opłaty skarbowej – w wysokości określonej w ustawie     
o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 r. ( t.j. Dz. U. z 2018, poz. 1044 z 
póżn.zm) 

II. W odniesieniu do wniosków o wydanie zezwolenia na prowadzenia działalności w 
zakresie: 

1) ochrony przed bezdomnymi zwierzętami: 
 dokumenty potwierdzające dysponowanie miejscem do przetrzymywania 

wyłapanych zwierząt, do czasu przewiezienia ich do schroniska; 
 dokumenty potwierdzające gotowość odbioru wyłapanych zwierząt przez 

schronisko, co najmniej przez okres zgłoszonego przez przedsiębiorcę 
zamierzonego czasu prowadzenia działalności; 

 dokumenty potwierdzające gotowość do udzielania pomocy weterynaryjnej 
przez lekarza weterynarii, co najmniej przez okres zgłoszonego przez 
przedsiębiorcę zamierzonego czasu prowadzenia działalności; 

 dokumenty potwierdzające gotowość do odbioru zwłok zwierzęcych przez 
podmiot zajmujący się unieszkodliwianiem zwłok zwierzęcych, co najmniej 
przez okres zgłoszonego przez przedsiębiorcę zamierzonego czasu 
prowadzenia działalności; 

 
 
 
 



2)  prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt: 
 dokumenty potwierdzające gotowość do udzielania pomocy weterynaryjnej 

przez lekarza weterynarii, co najmniej przez okres zgłoszonego przez 
przedsiębiorcę zamierzonego czasu prowadzenia działalności; 

 dokumenty potwierdzające gotowość do odbioru zwłok zwierzęcych przez 
podmiot zajmujący się unieszkodliwianiem zwłok zwierzęcych, co najmniej 
przez okres zgłoszonego przez przedsiębiorcę zamierzonego czasu 
prowadzenia działalności; 

 decyzja o nadaniu przez Powiatowego Lekarza Weterynarii weterynaryjnego 
numeru identyfikacyjnego, 

3) prowadzenia grzebowisk zwłok zwierzęcych i ich części: 
 decyzja Powiatowego Lekarza Weterynarii, zezwalająca na prowadzenie 

działalności w w/w zakresie, 
 opis terenu przeznaczonego na grzebowisko zwłok zwierzęcych i ich części 

wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie wymagań określonych w § 
3 ust.1 uchwały nr 239/XXXIII/2018 Rady Gminy Irządze z dnia 27.09.2018 r. 
w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o 
uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed 
bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt,  
oraz grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych; 
 

4)  spalarni zwłok zwierzęcych i ich części: 
 decyzja Powiatowego Lekarza Weterynarii, zezwalająca na prowadzenie 

działalności w w/w zakresie, 
 dokumenty potwierdzające gotowość do odbioru odpadów powstałych w 

procesie spalania przez wyspecjalizowany podmiot, co najmniej przez okres 
zgłoszonego przez przedsiębiorcę zamierzonego czasu prowadzenia 
działalności. 

 


