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…………………, dnia …………….… 

……………………………………………… 

(imię i nazwisko, nazwa firmy) 

……………………………………………… 

(adres)   

 

……………………………………………… 

(telefon)   

 

……………………………………………… 

Numer  NIP/REGON 

Wójt Gminy Rogóźno 

 

Wniosek         

o zezwolenie w zakresie  

ochrony przed bezdomnymi zwierzętami 

 
na podstawie art. 64 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. 
z 2017 r. poz. 2168 ze zm.) oraz art. 7 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 ze zm.), wnoszę o wydanie zezwolenia 
w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami na terenie Gminy Rogóźno. 
 
Przedmiot i obszar 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 

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

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

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

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

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

zakończeniu działalności 

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

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

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

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

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

Termin podjęcia działalności objętej wnioskiem oraz zamierzony czas jej prowadzenia 

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

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

 
 
 
 

.................................. ........................................................................... 
Miejscowość, data Podpis wnioskodawcy 

 

 

 

Opłaty 

Opłata skarbowa za zezwolenie na wykonywania działalności w zakresie ochrony przed 
bezdomnymi zwierzętami 616 zł – zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie 
skarbowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1827 ze zm.). Opłatę uiszcza się w dniu złożenia wniosku. 

 

 

Do wniosku należy załączyć: 

1. Dokument potwierdzający zarejestrowanie działalności gospodarczej w zakresie ochrony przed 
bezdomnymi zwierzętami.  

2. Zaświadczenie albo oświadczenie o braku zaległości podatkowych*. 
3. Zaświadczenie albo oświadczenie o braku zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie 

zdrowotne lub społeczne*. 
4. Oświadczenie o prowadzeniu własnego schroniska dla bezdomnych zwierząt lub posiadać 

dokument potwierdzający gotowość odbioru odłowionych zwierząt przez podmiot prowadzący 
schronisko dla zwierząt. 

5. Dokumenty potwierdzające odpowiednie przeszkolenie kadry w zakresie opieki i postępowania ze 
zwierzętami. 

6. Oświadczenie, iż wnioskodawca, jego pracownicy, wspólnicy oraz osoby zasiadające w organach 
nie byli karani za wykroczenia i przestępstwa przeciwko zwierzętom  

7. Dokument potwierdzający zapewnienie opieki weterynaryjnej dla wyłapanych  i transportowanych 
zwierząt. 

8. Decyzja Powiatowego Lekarza Weterynarii stwierdzająca spełnienie wymagań weterynaryjnych 
określonych dla prowadzenia działalności, a także dla środków transportu. 

9. Oświadczenie o dysponowaniu atestowanymi środkami do obezwładniania i wyłapywania 
zwierząt. 

10. Wykaz specjalistycznych środków transportu przeznaczonych do transportu zwierząt. 
11.  Dowód uiszczenia opłaty skarbowej  

 
 

*dokument należy opatrzyć klauzulą: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie 
fałszywego oświadczenia”   


