URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

WGKiOŚ-19
Słupsk, dn. .........................

Nazwisko, imię /nazwa przedsiębiorcy
..........................................................................
...........................................................................
Adres /siedziba..................................................
...........................................................................
Telefon .......................................................... ...
NIP ..................................................................
WNIOSEK
o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie przez przedsiębiorców działalności w zakresie:
· ochrony przed bezdomnymi zwierzętami,
· prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt,
· prowadzenia grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.
właściwe zakreślić
1. Przedmiot wykonywanej działalności
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
2. Obszar wykonywanej działalności
.............................................................................................................................................................................................
3. Środki techniczne, 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. Określenie terminu podjęcia działalności objętej wnioskiem oraz zamierzonego czasu jej prowadzenia
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
Ponadto przedsiębiorca ubiegający się o zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie: ochrony przed
bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części
powinien, zgodnie z uchwałą 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
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 !!!
Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 922) informuję, iż:
przekazywane przez Panią/Pana dane osobowe będą przetwarzane w Urzędzie Miejskim w Słupsku, Plac Zwycięstwa 3 wyłącznie do celów dotyczących Pani/Pana sprawy. Urząd Miasta Słupska
nie będzie udostępniał danych innym podmiotom gospodarczym i osobom fizycznym, chyba, że obowiązek ich udostępniania wynikać będzie z obowiązujących przepisów prawnych. Dane będą
przetwarzane w wyżej wymienionych celach tylko przez odpowiednio przeszkolonych w zakresie ochrony danych osobowych pracowników Urzędu Miasta.
Ma Pani/Pan prawo wglądu do swoich danych oraz ich uaktualniania."
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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ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk
i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części, załączyć do wniosku:
















zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub wypis z Krajowego Rejestru Sądowego
kserokopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub osobę upoważnioną do
reprezentowania wykonawcy;
zaświadczenie o braku zaległości podatkowych i w płaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne lub
społeczne;
umowę kupna - sprzedaży, najmu lub faktura potwierdzające posiadane środki, o których mowa w § 2, ust. 1,
pkt. 1 Uchwały 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 przeznaczeniem lub pozwolenie na budowę obiektów
o przeznaczeniu zgodnym z planowaną działalnością;
dokumenty potwierdzające, że wnioskodawca posiada możliwość zapewnienia opieki lekarsko weterynaryjnej, zgodnie z wnioskowanym zakresem działalności;
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;
opinię 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;
umowę o stałej współpracy z lekarzem weterynarii;
umowę 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.
dowód wpłaty.

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

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 !!!
Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 922) informuję, iż:
przekazywane przez Panią/Pana dane osobowe będą przetwarzane w Urzędzie Miejskim w Słupsku, Plac Zwycięstwa 3 wyłącznie do celów dotyczących Pani/Pana sprawy. Urząd Miasta Słupska
nie będzie udostępniał danych innym podmiotom gospodarczym i osobom fizycznym, chyba, że obowiązek ich udostępniania wynikać będzie z obowiązujących przepisów prawnych. Dane będą
przetwarzane w wyżej wymienionych celach tylko przez odpowiednio przeszkolonych w zakresie ochrony danych osobowych pracowników Urzędu Miasta.
Ma Pani/Pan prawo wglądu do swoich danych oraz ich uaktualniania."
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

