URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

WGKiOŚ XXI

WYDANIE ZEZWOLENIA NA PROWADZENIE PRZEZ PRZEDSIĘBIORCÓW
DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE:
1) OCHRONY PRZED BEZDOMNYMI ZWIERZĘTAMI,
2) PROWADZENIA SCHRONISK DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT,
3) PROWADZENIA GRZEBOWISK I SPALARNI ZWŁOK ZWIERZĘCYCH I ICH CZĘŚCI
Podstawa prawna: art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(tj. Dz. U. z 2017 r, poz. 1289 ze zm.).
I. WYMAGANE DOKUMENTY:
1. Wniosek o wydanie zezwolenia (WGKiOŚ-19)
2. Załączniki:
- zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub wypis z Krajowego Rejestru Sądowego;
- zaświadczenie o braku zaległości podatkowych i w płaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne;
-umowa kupna -sprzedaży, najmu lub faktura potwierdzające posiadane środki, o których mowa w § 2, ust. 1 pkt.
1uchwały Rady Miejskiej w Słupsku Nr XLIV/686/09 z dnia 28 października 2009 r.;
- dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości, na której ma być prowadzona wnioskowana działalność;
-pozwolenie na użytkowanie obiektów zgodnie z ich przeznaczeniem lub pozwolenie na budowę obiektów
o przeznaczeniu zgodnym z planowaną działalnością;
- dokumenty potwierdzające prawo do dysponowania środkami transportu do przewozu zwierząt;
-oświadczenie wnioskodawcy potwierdzające prawo do dysponowania chłodnią do czasowego przetrzymywania
zwłok zwierząt w przypadku wniosku o wydanie zezwolenia na prowadzenie schronisk dla zwierząt oraz grzebowisk
i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części;
- dokumenty potwierdzające prawo do dysponowania środkami technicznymi służącymi do prowadzenia działalności;
-opinia Powiatowego Lekarza Weterynarii lub/i Powiatowego Inspektora Sanitarnego o urządzeniach, instalacjach,
obiektach i innych środkach technicznych służących do prowadzenia działalności;
-potwierdzenie dysponowaniem odpowiednio wykształconej kadry -kserokopie świadectw szkolnych oraz dyplomów
szkół wyższych lub ich odpisów potwierdzone za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub osobę upoważnioną
do reprezentowania wykonawcy;
- umowa o stałej współpracy z lekarzem weterynarii;
-umowa o świadczeniu usług, jeżeli takowe były świadczone przez przedsiębiorcę w innej gminie przed złożeniem
wniosku o wydanie niniejszego zezwolenia;
-inne dokumenty potwierdzające wymagania niezbędne do uzyskania przedmiotowego zezwolenia określone
w Uchwale Rady Miejskiej w Słupsku Nr XLIV/686/09 z dnia 28 października 2009 roku.
II. OPŁATY:
Opłata skarbowa:
-za decyzję na wykonywanie działalności gospodarczej - 616,00 zł zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006r.
o opłacie skarbowej (Dz. U. 2016 r. poz. 1827 ze zm.),
-za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpis, wypis lub kopia
od każdego stosunku pełnomocnictwa – 17 zł,
Opłatę skarbową należy wnieść na konto Miasta Słupska, Plac Zwycięstwa 3 w kasie Urzędu Miejskiego w Słupsku
lub przelewem na konto: BRE Bank S.A. Oddział Korporacyjny Gdynia Nr 35 1140 1153 0000 2175 4200 1010.
III. TERMIN ODPOWIEDZI:
Do jednego miesiąca, a dla sprawy szczególnie skomplikowanej do dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.
IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska (WGKiOŚ) - Plac Zwycięstwa 3,
pokój nr 206, telefon (59) 84 88 451, e-mail: wgkios@um.slupsk.pl
V. ODWOŁANIE:
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję
(odwołanie składa się w Kancelarii lub sekretariacie Wydziału, pok. 219). Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni
od dnia doręczenia decyzji stronie.
Upewnij się, że otrzymałeś(aś) potwierdzenie przyjęcia Twojego wniosku z nadanym sprawie "unikalnym numerem porządkowym".
W ewentualnej dalszej korespondencji z Urzędem Miejskim w Słupsku, w powyższej sprawie powołuj się zawsze na ten numer !!!
Urząd Miejski w Słupsku; Plac Zwycięstwa 3; 76-200 Słupsk; tel. (0-59) 8488300, urzad@um.slupsk.pl
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, pokój nr 219, tel./fax (0-59) 8488318, wgkios@um.slupsk.pl
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VI. UWAGI:
1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed
bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok
zwierzęcych i ich części powinien spełniać wszelkie wymogi określone w Uchwale Rady Miejskiej w Słupsku Nr
XLIV/686/09 z dnia 28 października 2009 r. w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający
się o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk, a także
grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.
2. W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia.
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