……………., dnia..............................................

Burmistrz
Miasta i Gminy
Międzylesie
Plac Wolności 1
57-530 Międzylesie

WNIOSEK
o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności
w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt na terenie gminy
Międzylesie
1. Dane przedsiębiorcy:
a) imię i nazwisko lub nazwa przedsiębiorcy:
...........................................................................................................................................................................
b) adres zamieszkania lub siedziby przedsiębiorcy:
...........................................................................................................................................................................
c) numer identyfikacji podatkowej (NIP):
..........................................................................................................................................................................
2. Przedmiot i obszar działalności:
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
3. Informacje o środkach technicznych, jakimi dysponuje ubiegający się o zezwolenie na
prowadzenie działalności objętej wnioskiem:
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
4. Informacje 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. Termin podjęcia działalności objętej wnioskiem oraz zamierzony czas jej prowadzenia:
...........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................

........................................................................
(podpis przedsiębiorcy lub osoby uprawnionej do reprezentowania
przedsiębiorcy – imię i nazwisko, pełniona funkcja)
Załączniki do wniosku:
1) zaświadczenie/oświadczenie * o braku zaległości podatkowych,
2) zaświadczeni/oświadczenie * o braku zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenia zdrowotne lub
społeczne,
3) wypis z właściwego rejestru ewidencji działalności gospodarczej lub KRS
4) dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości, na której będzie prowadzona działalność
np. akt własności, umowa najmu, użyczenia, dzierżawy,
5) oświadczenie, że schronisko dla bezdomnych zwierząt prowadzone będzie zgodnie z
Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie szczegółowych
warunków weterynaryjnych wymaganych przy prowadzeniu schronisk dla zwierząt,
6) oryginał lub uwierzytelniona kopia dowodu zapłaty opłaty skarbowej; dowodem zapłaty jest też
wydruk potwierdzający dokonanie operacji bankowej.
* niepotrzebne skreślić
Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2012 r, poz. 3918, ze
zm.);
- rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie szczegółowych warunków
weterynaryjnych wymaganych przy prowadzeniu schronisk dla zwierząt ( Dz. U. Nr 192, poz.1611);
- rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie szczegółowego sposobu określania
wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia (Dz. U. 2006 r., Nr 5, poz.
33);
- uchwała Nr XVIII/962012 Rady Miejskiej w Międzylesiu z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie określenia
wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie
działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt
a także grzebowisk i spalarni zwierzęcych zwłok i ich części na terenie gminy Międzylesie.

Opłata skarbowa od zezwolenia wynosi 616 zł ( p. prawna: część III pkt 44) ppkt 2) załącznika
do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej - Dz. U. z 2020 r., poz. 1546 ze zm.

