
KARTA USŁUG Nr 18/GKZP
Urząd Miejski w Białej

ul. Rynek 10, 48-210 Biała
tel. 077 4388531, fax 077 4387679,

www.biala.gmina.pl, www.bip.biala.gmina.pl

Nazwa usługi: UDZIELENIE ZEZWOLENIA NA PROWADZENIE
DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE OCHRONY PRZED

BEZDOMNYMI ZWIERZĘTAMI ORAZ
PROWADZENIA SCHRONISK DLA BEZDOMNYCH
ZWIERZĄT, A TAKŻE GRZEBOWISK I SPALARNI

ZWŁOK ZWIERZĘCYCH I ICH CZĘŚCI
Miejsce 
załatwienia 
sprawy:

Referat Gospodarki Komunalnej i Zamówień Publicznych
Maria Dryszcz – Inspektor ds. rolnictwa i obsługi funduszu sołeckiego
pokój nr 1-  parter, telefon /77/ 438 85 59
godziny pracy: poniedziałek- piątek 7.30 do 15.30

Wymagane 
dokumenty:

1.Zaświadczenie  o  braku  zaległości  podatkowych  i  zaległości  w  płaceniu
składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne;
2. Zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub wpis do
Krajowego Rejestru Sądowego;
3.Tytuł prawny potwierdzający fakt posiadania pojazdu;
4.Umowa o stałej współpracy z weterynarzem;
5.Umowa  o  świadczeniu  usług,  jeżeli  takie  były  świadczone  przez
przedsiębiorcę przed złożeniem wniosku o wydanie zezwolenia w zakresie
ochrony  przed  bezdomnymi  zwierzętami  oraz  prowadzenia  schronisk  dla
bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich
części; 
6.  Potwierdzenie o posiadaniu wykształconej oraz przeszkolonej kadry;
7. Odpis z księgi wieczystej, umowa najmu lub dzierżawy nieruchomości;
8. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej.
Wniosek (podanie) może być sporządzony samodzielnie  lub wykorzystanie
formularza  dostępnego na stronie internetowej  Urzędu.  Formularz  wniosku
dostępny jest również w pokoju nr 1– parter Urzędu Miejskiego.

Opłaty: Opłata: w wysokości 616,00 zł (zgodnie z zał. do ustawy z dnia 16 listopada
2006 r. o opłacie skarbowej/ j.t. Dz. U. Z 2015, poz.783 z późn. zm. / – część
III, pkt. 44) Opłata uiszczana jest na dowód wpłaty w kasie tut.  Urzędu, I
piętro pok. nr 10 lub przelewem na konto: 29890300022001000020200002
BS Biała.

Termin 
załatwienia 
sprawy:

Decyzję wydaje się w ciągu miesiąca. 

Tryb odwoławczy: Od  niniejszej  decyzji  służy  odwołanie  do  Samorządowego  Kolegium
Odwoławczego w Opolu ul. Oleska 19 za pośrednictwem Burmistrza Białej  
w  terminie  14  dni  od  daty  otrzymania   decyzji.  Odwołanie  składa  się  w

http://www.biala.gmina.pl/
http://www.bip.biala.gmina.pl/


Referacie Gospodarki  Komunalnej  i  Zamówień  Publicznych  pokój  nr  1  –
parter lub w Sekretariacie pokój nr 13 – I piętro.

Podstawa 
prawna:

Ustawa z dnia  14 czerwca1960 r.  Kodeks postępowania  administracyjnego
(j.t. Dz. U. z 2013, poz. 267 z późn. zm.), ustawa z dnia 13 września 1996 r. o
utrzymaniu czystości i porządku w gminach (j.t. Dz. U. z 2013, poz. 1399 z
późn. zm.), ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (j.t. Dz.U.
z  2015,  poz.783  z  późn.  zm.),  Uchwała  Nr  III.39.2011  Rady Miejskiej  w
Białej z dnia 10 lutego 2011r. (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z dnia 24 marca
2011  roku  Nr  29  poz.  380)  w  sprawie  wymagań  jakie  powinien  spełniać
przedsiębiorca  ubiegający  się  o  uzyskanie  zezwolenia  na  prowadzenie
działalności  w  zakresie  ochrony  przed  bezdomnymi  zwierzętami  oraz
prowadzenia  schronisk  dla  bezdomnych  zwierząt,  a  także  grzebowisk  i
spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.

Informacje 
dodatkowe:

Wniosek (podanie) można złożyć w sekretariacie pokój nr 13 – I piętro oraz w
pokoju nr 1 – parter

UWAGA! Aktualność kart jest sprawdzana co 6 m- cy

Opracował: Maria Dryszcz 
Sprawdził: Aleksandra Sokołowska 
Zatwierdziła: Sekretarz Gminy


