Halinów, dn. ....................................
.........................................................

imię i nazwisko lub nazwa przedsiębiorcy

..........................................................
adres zamieszkania lub siedziby przedsiębiorcy

………………………………………………..
numer identyfikacji podatkowej (NIP)

……………………………………………
telefon kontaktowy

Burmistrz Halinowa
ul. Spółdzielcza 1
05-074 Halinów
WNIOSEK

O UDZIELENIE ZEZWOLENIA NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI NA TERENIE
GMINY HALINÓW W ZAKRESIE:
- OCHRONY PRZED BEZDOMNYMI ZWIERZĘTAMI*
- PROWADZENIA SCHRONISK DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT*

Proszę o udzielenie zezwolenia, na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r.
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010)
1. Określenie przedmiotu i obszaru działalności:
……….………………………………………………………………………………………………………………
……………….………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………

2. Określenie środków technicznych, jakimi dysponuje wnioskodawca w celu
zapewnienia prawidłowego wykonywania działalności objętej wnioskiem:
……………………………………………………………………………………….…………………………..…..
…………….…………………………………………………………………………………………………………
…………………….…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………….

3. Informacje o technologiach stosowanych lub przewidzianych do stosowania przy
świadczeniu usług w zakresie działalności objętej wnioskiem:
…………………………………………………………………………………………..……………………..…….
……….………………………………………………………………………………………………………………
……………….………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………

4. Określenie terminu podjęcia działalności objętej wnioskiem oraz zamierzonego czasu
jej prowadzenia:

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

5. Proponowane zabiegi z zakresu ochrony środowiska i ochrony sanitarnej do
wykonania po zakończeniu działalności:

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

……………………………….
(podpis wnioskodawcy)
* niepotrzebne skreślić

Załączniki do wniosku na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami:
1. Zaświadczenie lub oświadczenie** o braku zaległości podatkowych.
2. Zaświadczenie lub oświadczenie** o braku zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne lub
społeczne.
3. Zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub rejestru przedsiębiorców
w KRS w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed
dniem złożenia wniosku.
4. Umowa kupna-sprzedaży, najmu, dzierżawy lub faktury potwierdzającej posiadanie środków
do humanitarnego chwytania i wyłapywania zwierząt.
5. Umowa kupna-sprzedaży, najmu, dzierżawy lub faktury potwierdzającej posiadanie środków
do transportowania bezdomnych zwierząt.
6. Oświadczenie o posiadaniu urządzeń i środków do wyłapywania zwierząt.
7. Umowa o stałej współpracy z lekarzem weterynarii.
8. Umowa kupna-sprzedaży, najmu, dzierżawy miejsca (terenu) przetrzymywania wyłapanych zwierząt przed
przewiezieniem do schroniska. Dokument określający tytuł prawny do dysponowania terenem, na którym
prowadzona ma być działalność.
9. Umowa z podmiotem zajmującym się unieszkodliwianiem zwłok zwierząt na odbiór zwłok zwierząt.
10. Umowa zawarta z właścicielem lub przedsiębiorcą prowadzącym schronisko dla zwierząt, gwarancja
przyjmowania zwierząt.
11. Zaświadczenie lub oświadczenie o niekaralności.**
12. Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej (616,00 zł).
Załączniki do wniosku na prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych
zwierząt:
1. Zaświadczenie lub oświadczenie** o braku zaległości podatkowych.
2. Zaświadczenie lub oświadczenie** o braku zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne lub
społeczne.
3. Zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub rejestru przedsiębiorców
w KRS w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, wystawione nie wcześniej niż 3
miesiące przed dniem złożenia wniosku.
4. Umowa kupna-sprzedaży, najmu, dzierżawy lub faktury potwierdzającej posiadanie środków
do humanitarnego chwytania i wyłapywania zwierząt.
5. Dokument określający tytuł prawny do dysponowania terenem, na którym prowadzona ma być działalność,
co do którego zapisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dopuszczają prowadzenie takiej
działalności.
6. Umowa kupna-sprzedaży, najmu, dzierżawy lub faktury potwierdzającej posiadanie środków
do transportowania bezdomnych zwierząt.
7. Umowa o stałej współpracy z lekarzem weterynarii.
8. Umowa z podmiotem zajmującym się unieszkodliwianiem zwłok zwierząt na odbiór zwłok zwierząt.
9. Pozwolenie na użytkowanie obiektów budowlanych przeznaczonych do prowadzenia schronisk dla
bezdomnych zwierząt, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23
czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia schronisk dla
zwierząt lub inny stosowny dokument o którym mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane.
10. Oświadczenie o posiadaniu odpowiedniej ilości pracowników gwarantujących stałe świadczenie usług w
zakresie przepisów o ochronie zwierząt, którzy ponadto nie byli prawomocnie skazani za czyn z art. 35 lub
art. 37 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt.
11. Zaświadczenie lub oświadczenie o niekaralności.**
12. Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej (616,00 zł)
Uwaga!
1) ** Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy
odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.
2) w przypadku gdy przedsiębiorca z jakiegokolwiek powodu nie figuruje w bazie danych CEIDG konieczne będzie
równoczesne złożenie ostatnio wydanego zaświadczenia o wpisie do ewidencji gospodarczej
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L. z 2016r. Nr 119, s.1 ze zm.) - dalej: „RODO” informuję, że:
1) Administratorem Państwa danych jest Burmistrz reprezentujący Gminą Halinów.
2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach
dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu email: iod@halinow.pl
3) Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu wydania zezwolenia na prowadzenie działalności na terenie Gminy
Halinów
Potwierdzam, że zapoznałem/łam się z klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych.
…………………………………
/podpis wnioskodawcy/

