
Data,...........................
(pieczątka przedsiębiorcy)

Do
Burmistrza Białej

WNIOSEK
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.

1.Dane Wnioskodawcy
1.1. Imię i Nazwisko .............................................................................................................................
1.2. Adres zamieszkania/ Siedziba .......................................................................................................
1.3. NIP .................................................................................................................................................
1.4. nr telefonu /faksu ...........................................................................................................................

2. Określenie przedmiotu i obszaru działalności:
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
3. Określenie środków technicznych, jakimi dysponuje ubiegający się o zezwolenie na prowadzenie
działalności objętej wnioskiem:
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
4. Informacja 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:
................................................................................................................................................................

Oświadczam, że zapoznałem się z wymaganiami 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, wynikającymi z  Uchwały Nr III.39.2011 Rady Miejskiej w Białej z

dnia 10 lutego 2011r. (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z dnia 24 marca 2011roku Nr 29 poz. 380)



W ZAŁĄCZENIU PRZEDKŁADAM 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.

.................................................................
                                                                                         (podpis wnioskodawcy)

Zgodnie z § 3 Rozporządzenia Ministra  Finansów z dnia 28 września 2007 w sprawie zapłaty  opłaty skarbowej, podmiot składający wniosek
zobowiązany jest   dołączyć  dowód zapłaty należnej  opłaty skarbowej  (dowód zapłaty może mieć  formę wydruku potwierdzającego dokonanie
operacji bankowej):

Wypełnia pracownik Urzędu.

1. Kwota uiszczonej opłaty skarbowej * ...................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................................
data uiszczenia opłaty skarbowej, imię i nazwisko, stanowisko służbowe, podpis

2.Na żądanie podmiotu, który dokonał zapłaty opłaty skarbowej, dowód opłaty  został zwrócony po uprzednim zamieszczeniu na nim adnotacji
zgodnie z § 3 ust.3 Rozporządzenia Ministra  Finansów z dnia 28 września 2007 w sprawie zapłaty  opłaty skarbowej *

....................................................................................................................................................................................................................................
Nr pokwitowania lub nr rachunku bankowego na który dokonano wpłaty, data uiszczenia opłaty skarbowej, imię i nazwisko, stanowisko służbowe,

podpis.

* niepotrzebne  skreślić.


