
 

 

  

Żnin, dnia ......................... 
 

............................................ 
    (pieczęć przedsiębiorcy) 

 
 
Burmistrz Żnina 
ul. 700-lecia 39 
88-400 Żnin 

 
 
 
 

W N I O S E K  
 
 

O UDZIELENIE ZEZWOLENIA NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI  
W ZAKRESIE OCHRONY PRZED BEZDOMNYMI ZWIERZĘTAMI 

 
 
1. Imię i nazwisko lub nazwa oraz adres zamieszkania lub siedziby przedsiębiorcy: 
 
................................................................................................................................................... 
 
.................................................................................................................................................. 
 
2. Numer identyfikacji podatkowej (NIP): ................................................................................ 
 
3. Określenie przedmiotu  działalności (np. wyłapywanie, transport, przetrzymywanie): 
 
................................................................................................................................................. 
  
4. Określenie obszaru wykonywanej działalności: .................................................................. 
 
w tym miejsce przetrzymywania wyłapanych zwierząt (nr działki, obręb, tytuł prawny, jeśli 
dotyczy terenu w granicach administracyjnych gminy Żnin) .................................................. 
 

................................................................................................................................................ 

5. Określenie środków technicznych, jakimi dysponuje wnioskodawca w celu zapewnienia 
prawidłowego wykonywania działalności objętej wnioskiem: 
 

a) sprzęt specjalistyczny przeznaczony do wyłapywania i obezwładniania zwierząt  
 
................................................................................................................................... 

b) oznakowany środek transportu przystosowany do przewozu wyłapanych zwierząt 
 

................................................................................................................................... 
c) inne  
 

................................................................................................................................... 
 



 

  

6. Informacje o technologiach stosowanych lub przewidzianych do stosowania przy 
świadczeniu usług w zakresie działalności objętej wnioskiem: 
 
............................................................................................................................................... 
 
............................................................................................................................................... 
 
7. Proponowane zabiegi z zakresu ochrony środowiska i ochrony sanitarnej planowane po 
zakończeniu działalności: 
 
................................................................................................................................................. 
 
................................................................................................................................................. 
 
................................................................................................................................................. 
 
................................................................................................................................................. 
 
8. Określenie terminu podjęcia działalności objętej wnioskiem oraz zamierzonego czasu jej 
prowadzenia: 
 
................................................................................................................................................. 
 
................................................................................................................................................. 
 
 
 
 

.............................................. 
                Podpis wnioskodawcy 
 

 

 

 

Załączniki: 

1. Dokument potwierdzający prowadzenie działalności gospodarczej. 
2. Zaświadczenie lub oświadczenie o braku zaległości podatkowych i zaległości w 

płaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne. Składając oświadczenie 
przedsiębiorca jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: 
„Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. 

3. Umowa stałej współpracy z lekarzem weterynarii. 
4. Dokument potwierdzający tytuł prawny do dysponowania miejscem przetrzymywania 

wyłapanych zwierząt przed przekazaniem ich do schroniska (jeśli dotyczy). 
5. Dokument potwierdzający zapewnienie o gotowości do odbioru wyłapanych zwierząt 

przez podmiot prowadzący schronisko dla zwierząt (umowa). 
6. Dokument potwierdzający zapewnienie odbioru zwłok zwierzęcych przez 

przedsiębiorcę prowadzącego działalność w zakresie utylizacji zwłok zwierzęcych i ich 
części (umowa). 

7. Potwierdzenie dokonania opłaty skarbowej za wydanie zezwolenia – 616 zł na konto 
Gminy Żnin. 



 

Pouczenie: 
1. Zgodnie z art. 9 ust. 1b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i 

porządku w gminach, zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie ochrony 
przed bezdomnymi zwierzętami może zostać udzielone na czas określony, jednak nie 
dłuższy niż 10 lat. 

2. Zgodnie z art. 8a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach, przed podjęciem decyzji w sprawie wydania zezwolenia Burmistrz Żnina 
może: 

- wezwać przedsiębiorcę do uzupełnienie w wyznaczonym terminie, jednak nie 
krótszym niż 14 dni, brakującej dokumentacji poświadczającej, że 
przedsiębiorca spełnia warunki określone przepisami prawa, wymagane do 
wykonywania działalności objętej zezwoleniem; 

- dokonać kontrolnego sprawdzenia faktów podanych we wniosku o udzielenie 
zezwolenia w celu stwierdzenia, czy przedsiębiorca spełnia warunki 
wykonywania działalności objętej zezwoleniem. 

3. Przedsiębiorca jest zobowiązany niezwłocznie zgłaszać Burmistrzowi Żnina wszelkie 
zmiany danych określonych w zezwoleniu. 

4. Przedsiębiorca ubiegający się o udzielenie zezwolenia powinien spełniać wymagania 
określone Uchwałą Nr XXIII/292/2012 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 21 grudnia 2012r. 
w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się 
o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie na terenie Gminy Żnin działalności w zakresie 
ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenia schronisk dla bezdomnych 
zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części (Dz. Urz. Woj. K-
P poz. 253) 

 
  

 


