
Wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie 

ochrony przed bezdomnymi zwierzętami 

Wnioskodawca określa: 

• Imię i nazwisko lub nazwę oraz adres zamieszkania lub siedziby 

przedsiębiorcy, NIP 

• przedmiot i obszar działalności 

• środki techniczne, jakimi dysponuje w celu prowadzenia działalności 

• informacje o technologiach stosowanych lub przewidzianych do stosowania 

przy świadczeniu usług 

• proponowane zabiegi z zakresu ochrony środowiska i ochrony sanitarnej 

planowane po zakończeniu działalności 

• określenia terminu podjęcia działalności objętej wnioskiem oraz zamierzonego 

czasu jej prowadzenia 

 

Kogo dotyczy: Osoby będącymi przedsiębiorcami 

 

Wymagane dokumenty: 

• Wypełniony wniosek 

• Zaświadczenia lub oświadczenie o braku zaległości podatkowych i zaległości 

w płaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne. Składający 

oświadczenie jest obowiązaniu do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: 

„Jest świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego 

oświadczenia”. 

• Dowody potwierdzające spełnienie wymogów określonych w uchwale w 

sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca 

ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie ochrony przed 

bezdomnymi zwierzętami, prowadzenie schronisk dla bezdomnych zwierząt, a 

także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie Gminy 

Słupno, 

• Dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 616,00 zł na wydanie 
zezwolenia na podstawie ustawy z dnia 16.11.2006r. o opłacie skarbowej (tj. 
z.U. 2016, poz. 1827) 

• Dowód uiszczenia opłaty skarbowej od złożenia dokumentu stwierdzającego 
udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii – 
17zł. 

Sposób załatwienia: decyzja 

Termin załatwienia: do 30dni, w sprawach szczególnie skomplikowanych do 60 dni 

 

 



Opłaty: 

• Opłata skarbowa w wysokości 616,00 zł za wydanie decyzji na podstawie 

ustawy z dnia 16.11.2006r. o opłacie skarbowej (tj. z.U. 2016, poz. 1827). 

Opłaty można dokonać w kasie urzędu lub na konto urzędu gminy. 

• Opłata skarbowa od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie 

pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii – 17zł na 

podstawie ustawy z dnia 16.22.2006r. o opłacie skarbowej (tj. z. U. 2016, poz. 

1827). Opłaty można dokonać w kasie urzędu lub na konto urzędu gminy. 

Podstawa prawna 

• Ustawa z dnia 13.09.1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 

(Dz.U.2017.1289) 

• Uchwała Rady Gminy w Słupnie w sprawie określenia wymagań, jakie 

powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na 

prowadzenie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenie schronisk 

dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i 

ich części na terenie Gminy Słupno 

Tryb odwoławczy: Od decyzji służy stronie odwołanie, które składa się do 

Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Płocku za pośrednictwem Wójta Gminy 

w terminie 14 dni od daty otrzymania pisma. 

Miejsce załatwienia sprawy: Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodno –     

                                                 Kanalizacyjnej 

                                                 parter, pokój nr 4 

                                                 24 267-95-75 

                                                 rolnictwo@slupno.eu 

 

 

 

 


