Karta Usługi Nr 69
UZYSKANIE ZEZWOLENIA NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE:
- OCHRONY PRZED BEZDOMNYMNYMI ZWIERZĘTAMI
- PROWADZENIA SCHRONISK DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT
- PROWADZENIA GRZEBOWISK
- PROWADZENIA SPALARNI ZWŁOK ZWIERZĘCYCH I ICH CZĘŚCI
Urząd Gminy w Skórcu ul. Siedlecka 3, 08-114 Skórzec
MIEJSCE
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Referat Inwestycyjno-Gospodarczy
SPRAWY
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1. Osoby ubiegające się o uzyskanie zezwolenia składają wniosek z
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załącznikami
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1. Wniosek o uzyskanie zezwolenia ( zezwolenie może być wydawane na
wniosek przedsiębiorcy, który posiada środki techniczne odpowiednie do
zakresu działalności )
2. Załączniki do wniosku :
• dowód zapłaty opłaty skarbowej za wydanie zezwolenia,
• aktualne zaświadczenie
lub oświadczenie o braku zaległości
podatkowych i zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie
zdrowotne lub społeczne,
• pełnomocnictwo w oryginale lub urzędowo poświadczony odpis
pełnomocnictwa w przypadku występowania przez pełnomocnika
opłata skarbowa za wydanie zezwolenia - 616 zł
Odpowiedź na wniosek udzielana jest w terminie do 30 dni od dnia złożenia
wniosku
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium odwoławczego za
pośrednictwem Wójta Gminy Skórzec w terminie 14 dni od dnia doręczenia
− Wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie
ochrony przed bezdomnymi zwierzętami powinien zawierać:
1. Imię i nazwisko lub nazwę, adres zamieszkania lub siedziby
przedsiębiorcy ubiegającego się o zezwolenie oraz NIP,
2. Określenie przedmiotu i obszaru działalności;
3. Określenie środków technicznych, jakimi dysponuje ubiegający się o
zezwolenie z uwzględnieniem opisu specjalistycznych środków
przeznaczonych do chwytania lub transportowania bezdomnych zwierząt,
urządzeń, środków, przy pomocy których będą one wyłapywane;
4. Informacje o technologiach stosowanych lub przewidzianych do
stosowania przy świadczeniu usług;
5. Określenie terminu podjęcia działalności objętej wnioskiem i czasu jej
prowadzenia;
- Wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie
prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, prowadzenia grzebowisk,
prowadzenia spalarni zwłok zwierzęcych i ich części powinien zawierać:
1.Imię i nazwisko lub nazwę, adres zamieszkania lub siedziby przedsiębiorcy
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ubiegającego się o zezwolenie oraz NIP;
2. określenie przedmiotu i obszaru działalności ;
3. określenie środków technicznych, jakimi dysponuje ubiegający się o
zezwolenie;
4. informacje o technologiach stosowanych lub przewidzianych do stosowania
przy świadczeniu usług;
5.określenie terminu podjęcia działalności objętej wnioskiem i czasu jej
prowadzenia;
6.planowane zabiegi z zakresu ochrony środowiska i ochrony sanitarnej do
wykonywania po zakończeniu działalności;
- w wersji elektronicznej: na stronie internetowej Gminy
(www.skorzec.eu) oraz w BIP (www.skorzecgw.e-bip.pl)
- w wersji papierowej: w pokoju nr 16 i w Biurze Obsługi Klienta
− Ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w
gminach ( Dz. U. z 2012r, poz. 391 z późn. zm.)
− Uchwała Nr XVIII/134/12 Rady Gminy w Skórcu z dnia 7 grudnia 2012r.
w sprawie wymagań jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się
o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony
przed bezdomnymi zwierzętami , a także grzebowisk i spalarni zwłok
zwierzęcych i ich części)
− Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt ( Dz. U. z 2013r.,
poz. 856 )
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