
(imię i nazwisko Iub nazwa przedsiębiorcy) (miejscowość, data)

(adres zamieszkania Iub s iedz iby przeds iębiorcy)

(numer NIP)

(nr telefonu)

Wójt

Gminy Leoncin

WNIOSEK

o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie dziatalnościw zakresie ochrony przed bezdomnymi
zwienętami prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierzqt, a także grzebowisk i spalarni zwłok

zwierzęcych i ich części

2. obszar wykonywa nej działaIności

3. środkitechniczne, jakimidysponuje ubiegajqcy się o zezwolenie, majqce na ceIu zapewnienie
prawidłowego wyko nywa nia zada ń objętych' zezwo le n ie m

4. lnformacje o techno|ogiach stosowanych Iub przewidzianych do stosowania przy świadczeniu usług
w zakresie działaIności objętej wnioskiem



5. Proponowane zabiegi z zakresu ochrony środowiska i ochrony sanitarnej p|anowane po
zakończeniu działalność

6' okreś|enie terminu podjęcia działaIności objętej wnioskiem oraz zamierzonego czasu jej

prowadzenia.

(podpis wnioskodawcy)

W załqczeniu (właściwe zaznaczyć):

1) Zaświadczenie aIbo oświadczenie o braku zaległości podatkowych i za|egłości w płaceniu
składek na ubezpieczenie zdrowotne Iub społeczne. Składajqcy oświadczenie zobowiqzany
jest do zawarcia w nim k|auzuIi następujqcej treści: ,,Jestem świadomy odpowiedziaIności
karnej za złożenie fałszywego oświadczenia,,.

2) Zaświadczenie o wpisie do właściwego rejestru potwierdzajqce, że profiIdziałaIności
przedsiębiorcy jest zgodny z wnioskiem.

3) Kserokopia decyzji Powiatowego Lekarza Weterynarii nadajqca weterynaryjny numer
identyfikacyjny nadany w trybie ustawy z dnia 11 marca fo04 r, o ochronie zdrowia zwierzqt
oraz zwa|czaniu cho rób za kaźnych zwie rzqt'



4) Kserokopia decyzji Powiatowego Lekarza Weterynarii w sprawie dopuszczenia środka

transportu drogowego do użycia W transporcie zwierzqt.

5) Kserokopia dowodu rejestracyjnego środka transportu drogowego dopuszczonego do użycia

W transporcie zwierzqt.

6) oświadczenie o posiadaniu odpowiednich urzqdzeń iśrodków do wyłapywania zwierzqt.

7) Kopia umowy z |ekarzem weterynarii, który będzie sprawował opiekę weterynaryjnq nad

odłowionymi /przebywajqcymi w schronisku zwierzętami.

8) Kopia dokumentu potwierdzajqcego nadzór |ekarza weterynari i .

9) Dokumenty potwierdzajqce posiadanie pomieszczeń, urzqdzeń i obiektów niezbędnych do

prowadzenia działa Iności.

10) Dokument potwierdzajqcy praWo do dysponowania terenem przeznaczonym na prowadzenie

dziatalności objętej wnioskiem (akt własności, umowa najmu, umowa dzierżawy, umowa

użyczenia miejsca itp.)

1"1) Umowę z podmiotem świadczqcym usługiw zakresie prowadzenia grzebowisk ispa|arni

zwłok zwierzat i ich części.

1.2) Dowód wniesienia opłaty skarbowej.


