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Załącznik 1 

Kłodawa., dnia ............................ 

 
 

WNIOSEK 
O WYDANIE ZEZWOLENIA NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE 

OCHRONY PRZED BEZDOMNYMI ZWIERZĘTAMI 

 

..................................................................  
(imię i nazwisko lub nazwa przedsiębiorcy) 

.................................................................. 
(adres) 

.................................................................. 
(nr PESEL lub nr dowodu osobistego) 

.................................................................. 
(NIP)                                                                   

Wójt Gminy Kłodawa 

ul. Gorzowska 40  

66-415 Kłodawa 

 

 

WNIOSEK 
 

Zwracam się z wnioskiem o wydanie zezwolenia na prowadzenie przez przedsiębiorcę 
działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami zgodnie  
z art. 7 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku  
w gminach (t. j. Dz.U. z 2016 r. poz. 250). 

 

1. Dane dotyczące podmiotu ubiegającego się o zezwolenie: 

 

NAZWA PRZEDSIĘBIORCY: 

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

ADRES: 
................................................................................................................................................................... 
 (województwo) (powiat) (gmina) 

................................................................................................................................................................... 
 (kod) (miejscowość) (ulica) (nr domu) 

................................................................................................................................................................... 
 (telefon) (telefax) 

................................................................................................................................................................... 
 (NIP) (REGON) 

WŁAŚCICIEL: 
................................................................................................................................................................... 

Adres: 
................................................................................................................................................................... 
 (województwo) (powiat) (gmina) 

................................................................................................................................................................... 
 (kod) (miejscowość) (ulica) (nr domu) 

................................................................................................................................................................... 
 (telefon) (telefax) 
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PEŁNOMOCNIK: 
...................................................................................................................................................................  

ADRES: 
................................................................................................................................................................... 
 (województwo) (powiat) (gmina) 

................................................................................................................................................................... 
 (kod) (miejscowość) (ulica) (nr domu) 

 
 
................................................................................................................................................................... 
 (telefon) (telefax) 

Stan formalno-prawny: .............................................................................................................................. 
 (zaświadczenie o wpisie do ewidencji – przez kogo wydane lub wypis z Krajowego Rejestru Sądowego) 

 

2. Określenie przedmiotu i obszaru działalności podmiotu ubiegającego się o zezwolenie:  
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 

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

zapewnienia prawidłowego wykonywania działalności objętej wnioskiem: 
  rodzaje środków transportu używanych do transportu bezdomnych zwierząt: 

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

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

 rodzaje specjalistycznych urządzeń jakie będą używane do wyłapywania zwierząt  
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
 
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:  
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
 
 
Przedkładam następujące dokumenty (załączniki): 
a) Zaświadczenie albo oświadczenie o braku zaległości podatkowych i zaległości w płaceniu składek na 

ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne. 
b) Zaświadczenia o wpisie do ewidencji o działalności gospodarczej lub wypisu z Krajowego Rejestru Sądowego. 
c) Zaświadczenie o niekaralności. 
d) Oświadczenie o posiadanych kadrach. 
e) Zaświadczenie potwierdzające posiadanie kwalifikacji niezbędnych przy wyłapywaniu zwierząt. 
f) Tytuł prawny do terenu, na którym na którym znajduje się baza przedsiębiorcy (akt własności lub umowa 

dzierżawy (użyczenia). 
g) Kserokopie dowodów rejestracyjnych pojazdów wykorzystywanych do transportu zwierząt. 
h) Licencja dla kierowcy konwojenta transportującego zwierzęta. 
i) Dowód wniesienia należnej opłaty skarbowej za wydanie zezwolenia– 616 zł 
j) Itd……………………………………………………………………………………………………………… 

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

podpis wnioskodawcy 


