
Zarządzenie nr 66/W/06 

 
Zarządzenie nr 66/W/2006 

Wójta Gminy Zębowice 

z dnia 29 czerwca 2006 r. 
  

w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o 

uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie niektórych usług komunalnych: 

  

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 

2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 7 ust. 3 i 3a ustawy z dnia 13 września 

1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008) 

oraz art. 10 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz 

zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 175, poz. 1458) zarządza się, co następuje: 

  

§ 1. 
Określa się następujące wymagania dla przedsiębiorców ubiegających się o udzielenie 

zezwolenia na: 

  
1.    Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości; 

Przedsiębiorca: 

  

1)   określa przedmiot i obszar działalności; 

2)   wskazuje rodzaj odpadów komunalnych odbieranych od właścicieli nieruchomości; 

3)   określa sposób realizacji obowiązku ograniczenia masy odpadów ulegających 

biodegradacji składowanych na składowisku odpadów; 

4)   dokumentuje gotowość przyjęcia odpadów komunalnych pochodzących z terenu gminy 

Zębowice przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność w zakresie odzysku lub 

unieszkodliwienia odpadów, tj. do miejsc odzysku lub unieszkodliwiania odpadów 

wynikających z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami oraz z Planu Gospodarki 

Odpadami dla Gminy Zębowice; 

5)   poddaje odpady komunalne w pierwszej kolejności odzyskowi w miejscu ich 

powstawania; 

6)   poddaje pozostałą część odpadów komunalnych (tą, która nie nadaje się do odzysku) 

przetwarzaniu min. 27 % z łącznej ich masy, zbieranych z terenu gminy Zębowice, w celu 

redukcji frakcji organicznej, trafiającej na składowiska; 

7)   posiada pojemniki, kontenery do zbierania odpadów, zgodnie z kolorystyką określoną w 

uchwale nr XV/89/04 Rady Gminy Zębowice z dnia 26.04.2004 r. w sprawie oznaczonych 

logo firmy oraz numerem telefonu kontaktowego; 

8)   posiada specjalistyczny sprzęt niezbędny do prowadzenia działalności, spełniający 

wymogi bezpieczeństwa i higieny pracy, przeciwpożarowe i ochrony środowiska poprzez 

m. in.: 

a)    czytelne oznakowanie nazwą firmy pojazdy do odbierania odpadów komunalnych od 

właścicieli nieruchomości o budowie nadwozia uniemożliwiającej zanieczyszczanie 

powietrza, miejsc ładowania oraz trasy przejazdu, posiadające ważne badania 

techniczne, 

b)   posiadania innych urządzeń i sprzętu specjalistycznego, np. do mycia i dezynfekcji 

pojemników / kontenerów, samochody i maszyny specjalne; 



9)   posiada odpowiednie zaplecze techniczne wykorzystywane do prowadzenia działalności, 

spełniające wymogi bezpieczeństwa i higieny pracy, przeciwpożarowe i ochrony 

środowiska, w tym dysponuje miejscem do garażowania pojazdów stosowanych do 

odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy 

Zębowice lub sąsiednich gmin; 

10)    zawiera umowy na odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, 

prowadzi dokumentację odbieranych odpadów i zawieranych umów, a także składa 

miesięczne raporty z ilości odebranych odpadów oraz zawartych i rozwiązanych umów 

wraz z danymi kontrahentów na terenie gminy w formie pisemnej i elektronicznej (wg 

wzoru); 

11)    przedstawia informację o technologiach stosowanych lub przewidzianych do stosowania 

przy świadczeniu usług komunalnych 

12)    proponuje zabiegi z zakresu ochrony środowiska i ochrony sanitarnej planowanych po 

zakończeniu działalności; 

13)    określa termin podjęcia działalności oraz zamierzony czas jej prowadzenia; 

14)    składa wniosek, zgodnie ze wzorem nr 1, stanowiącym załącznik nr 1 niniejszego 

zarządzenia, do którego dołącza w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej za 

zgodność z oryginałem przez przedsiębiorcę następujące dokumenty: 

a)    aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do 

ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do 

rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie 

wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem złożenia wniosku; 

b)   potwierdzające gotowość przyjęcia odpadów komunalnych pochodzących z terenu 

gminy Zębowice przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność w zakresie odzysku 

lub unieszkodliwianiu odpadów, tj. do miejsc odzysku lub unieszkodliwiania odpadów 

wynikających z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami oraz z Planu Gospodarki 

Odpadami dla Gminy Zębowice 

c)    potwierdzające gotowość przyjęcia odpadów komunalnych pochodzących z terenu 

gminy Zębowice przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność w zakresie 

przetwarzania odpadów komunalnych; 

d)   potwierdzające tytuł prawny do posiadanych obiektów do unieszkodliwiania lub 

odzysku odpadów komunalnych, 

e)    kserokopie dowodów rejestracyjnych pojazdów, stanowiących tabor specjalistyczny, 

f)     aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego 

oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych potwierdzających odpowiednio, że 

wnioskodawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie 

zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem, 

odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości 

wykonania decyzji właściwego organu – wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące 

przed upływem terminu założenia wniosku; 

g)    aktualne zaświadczenie Wójta (Burmistrza czy Prezydenta) potwierdzające 

odpowiednio, że wnioskodawca nie zalega z innymi opłatami na rzecz Gmin lub ich 

jednostek organizacyjnych na terenie, których prowadzi działalność gospodarczą. 

h)    znaki opłaty skarbowej w wysokości określonej w ust. 1 i 2 części I załącznika do 

ustawy z dnia 9 września 2000 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 86 poz. 960 z późn. 

zm.), jeśli przedsiębiorca zamierza w ten sposób dokonać zapłaty opłaty skarbowej od 

wniosku i dołączonych załączników. 

2.    Opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych. 

Przedsiębiorca zobowiązuje się do: 

1)   określenia przedmiotu i obszaru działalności; 



2)   wskazania rodzaju odpadów komunalnych odbieranych od właścicieli nieruchomości; 

3)   udokumentowania gotowości przyjęcia odpadów komunalnych pochodzących z terenu 

gminy Zębowice przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność w zakresie odzysku lub 

unieszkodliwiania nieczystości ciekłych, tj. przez stacje zlewne; 

4)   posiadania specjalistycznego sprzętu niezbędnego do prowadzenia działalności, 

spełniającego wymogi bezpieczeństwa i higieny pracy, przeciwpożarowe i ochrony 

środowiska: 

a)    czytelnego oznakowania nazwą firmy pojazdów do opróżnienia zbiorników 

bezodpływowych o budowie nadwozia uniemożliwiającej zanieczyszczenie powietrza, 

miejsc ładowania oraz trasy przejazdu, posiadające ważne badania techniczne, 

b)   innych urządzeń i sprzętu specjalistycznego, np. do mycia pojemników / kontenerów, 

samochody i maszyny specjalne; 

5)   posiadania odpowiedniego zaplecza technicznego wykorzystywanego do prowadzenia 

działalności, spełniającego wymogi bezpieczeństwa i higieny pracy, przeciwpożarowego i 

ochrony środowiska, w tym 

- dysponowania miejscem do garażowania pojazdów stosowanych do opróżniania zbiorników 

bezodpływowych na terenie gminy Zębowice lub sąsiednich gmin; 

6)   zawierania umów na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości 

ciekłych, prowadzenia dokumentacji odbieranych odpadów zawieranych umów, a także 

składania miesięcznych raportów z ilości odebranych odpadów oraz zawartych i 

rozwiązanych umów wraz z danymi kontrahentów na terenie gminy w formie pisemnej i 

elektronicznej; 

7)   przedstawienia informacji o technologiach stosowanych lub przewidzianych do stosowania 

przy świadczeniu usług komunalnych; 

8)   zaproponowania zabiegów z zakresu ochrony środowiska i ochrony sanitarnej 

planowanych po zakończeniu działalności; 

9)   określenia terminu podjęcia działalności oraz zamierzonego czasu jej prowadzenia; 

10)    złożenia wniosku zgodnie ze wzorem nr 1, stanowiącym załącznik nr 1 niniejszego 

zarządzenia, do którego należy dołączyć w formie oryginału lub kserokopii 

potwierdzającej za zgodność z oryginałem przez przedsiębiorcę następujące dokumenty: 

a)    aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do 

ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do 

rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie 

wcześniej niż 6 miesięcy przed  terminem złożenia wniosku; 

b)   dokumenty potwierdzające gotowość przyjęcia odpadów komunalnych pochodzących z 

terenu gminy Zębowice przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność w zakresie 

odzysku lub unieszkodliwienia nieczystości ciekłych, tj. przez stacje zlewne; 

c)    dokumenty potwierdzające tytuł prawny do posiadanych obiektów do 

unieszkodliwiania lub odzysku nieczystości ciekłych; 

d)   kserokopie dowodów rejestracyjnych pojazdów, stanowiących tabor specjalistyczny; 

e)    aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego 

oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych potwierdzających odpowiednio, że 

wnioskodawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie 

zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem, 

odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości 

wykonania decyzji właściwego organu – wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące 

przed upływem terminu złożenia wniosku; 

f)znaki opłaty skarbowej w wysokości określonej w ust. 1 i 2 części 1 załącznika do 

ustawy z dnia 9 września 2000 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 86 poz. 960 z późn. 



zm.), jeśli przedsiębiorca zamierza w ten sposób dokonać zapłaty opłaty skarbowej od 

wniosku i dołączonych załączników. 

3.    Ochronę przed bezdomnymi zwierzętami oraz na prowadzenie schronisk dla bezdomnych 

zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części. Przedsiębiorca: 

1)   zobowiązuje się do złożenia wniosku, zgodnie z załączonym wzorem nr 2; 

2)   powinien posiadać obiekty kubaturowe służące do przechowywania zwierząt. Obiekty te 

powinny spełniać wszystkie obowiązujące w tym zakresie przepisy budowlane, sanitarne i 

weterynaryjne oraz być wyposażone w niezbędne urządzenia potrzebne do ich 

prawidłowego funkcjonowania, jako schroniska dla zwierząt, tj. w: 

a)    urządzenia warzelne, 

b)   urządzenia chłodnicze, 

c)    urządzenia pralnicze, 

d)   samochód przystosowany do transportu zwierząt, 

e)    urządzenia służące do podejmowania zwierząt z terenu gminy, 

f)     urządzenia i środki neutralizujące na wypadek chorób wirusowych, 

g)    środki służące do transportu zwłok zwierzęcych lub ich części. 

3)   odpowiada za to, by pracownicy schroniska byli przeszkoleni w zakresie pracy ze 

zwierzętami przez inspektora bhp (wyznaczonego przez Powiatowego Lekarza 

Weterynarii) oraz lekarza weterynarii; 

4)    dba, by zwierzęta przebywające w schronisku powinny znajdować się pod stałą opieką 

weterynaryjną; 

5)   zobowiązany jest do: 

a)    prowadzenia działalności polegającej na podejmowaniu zwierząt bezdomnych, 

agresywnych lub martwych z terenu gminy Zębowice, 

b)   niezwłocznego dostarczenia zwłok zwierzęcych lub ich części, jeżeli nie zachodzi 

podejrzenie o chorobę zakaźną, podmiotowi zajmującemu się przetwarzaniem zwłok 

zwierzęcych lub do spalarni zwłok zwierzęcych, 

c)    prowadzenia rejestru zwierząt przechowywanych w schronisku, sprzedanych, 

poddanych obserwacji przeciwko wściekliźnie i uśpionych; 

6)   udostępnia ww. rejestry oraz dokumenty potwierdzające utylizację zwłok zwierzęcych, 

upoważnionemu pracownikowi Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy 

Zębowice; 

7)   sporządza i składa do Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy Zębowice 

miesięczne raporty zawierające dane (ogólną liczbę) z rejestrów wymienionych w § 3 ust. 

5 pkt. 3 oraz ogólne kwoty uzyskane ze sprzedaży i przechowywania zwierząt. 

  

§ 2. 
Zarządzenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez jego wywieszenie na tablicy 

ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy Zębowice, przy ul. Izydora Murka 2 oraz na stronie 

internetowej Urzędu Gminy Zębowice. 

  

§ 3. 
Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się Zastępcy Wójta Gminy Zębowice. 

  

§ 4. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

  

  

Wójt Gminy Zębowice 

mgr inż. Waldemar Czaja 



  

     

  

ZAŁĄCZNIK NR 1 

Do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 66/W/2006 

z dnia 29 czerwca 2006 r. 
  

……………….., dnia ………. 

  

  

  

Urząd Gminy Zębowice 

Referat Rozwoju Gospodarczego 

ul. Izydora Murka 2 

46 – 048 Zębowice 

  

  

  
WNIOSEK 

O UDZIELENIE ZEZWOLENIA NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI  

 W ZAKRESIE: 
- ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI 
- OPRÓŻNIANIA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH I TRANSPORTU NIECZYSTOŚCI 

CIEKŁYCH 
  
  
  

1.      Dane wnioskodawcy: 

  

1)      Imię i nazwisko lub nazwa: 
……………………………………………………………………… 

…………………..……………………………………………..…... 

  

2)      Adres zamieszkania lub siedziby przedsiębiorcy: 
……………………………………………………………………… 

…………………...……………………………………………........ 

  

3)      NIP: 
            ........................................................................................................... 

  

2.      Określenie przedmiotu i obszaru działalności: 

  

Ubiegam się o udzielenie zezwolenia na prowadzenie (rozpoczęcie 
1*

) działalności w 

zakresie: 
1* 

właściwe podkreślić 
  

a)      odbierania odpadów komunalnych odbieranych od właścicieli nieruchomości 

  

        rodzaj odpadów komunalnych odbieranych od właścicieli nieruchomości 

(proszę podać wraz: kodem odpadów, zgodnie z Rozporządzeniem 



Ministra Środowiska z dnia 27.09.2001 r. w sprawie katalogu odpadów 

(Dz. U. Nr 112 poz. 1206): 
........................................................................................................... 

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

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

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

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

        sposób realizacji obowiązku ograniczenia masy odpadów ulegających 

biodegradacji składowanych na składowisku odpadów: 
……………………………………………………………………… 

…………………...…………………………………………............ 

…………………...……………………………………………….... 

…………………...……………………………………………….... 

  

  

b)      opróżnienia zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych: 

  

proszę podać kod odpadów, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska 

z dnia 27.09.2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112 poz. 1206): 
            ........................................................................................................... 

 ................................……………………………………………………..... 

  

3.      Określenie przedmiotu i obszaru wykonywanej działalności w granicach 

administracyjnych gminy Zębowice: 

  

1)      w przypadku odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości: 

  

a)      dla zabudowy jednorodzinnej należy podać wykaz obejmujący: 

  

- imię i nazwisko lub nazwa właściciela nieruchomości wraz z adresem właściciela 

nieruchomości, 

- adres nieruchomości, uwzględniając dzielnicę, nazwę ulicy, numer posesji , 

- wykaz rozmieszczenia pojemników na niesegregowane (zmieszane) odpłaty 

komunalne, uwzględniając ilość pojemników, pojemność pojemników, 

częstotliwość odbioru (z uwzględnieniem dnia tygodnia), 

- ogólną ilość odpadów wynikającą z zawartych umów z poszczególnym 

właścicielem nieruchomości, 

- wykaz rozmieszczenia pojemników/worków do selektywnej zbiórki odpadów 

komunalnych, uwzględniając ilość pojemników/worków, pojemność 

pojemników/worków, częstotliwość odbioru (z uwzględnieniem dnia tygodnia), 

  

b)      dla zabudowy wielorodzinnej należy podać wykaz obejmujący: 

  

- imię i nazwisko lub nazwa właściciela nieruchomości wraz z adresem właściciela 

nieruchomości, 

- adres nieruchomości, uwzględniając dzielnicę, nazwę ulicy, numer posesji, 

- wykaz rozmieszczenia pojemników na niesegregowane (zmieszane) odpady 

komunalne, uwzględniając ilość pojemników, pojemność pojemników, 

częstotliwość odbioru (z uwzględnieniem dnia tygodnia), 



- ogólną ilość odpadów wynikającą z zawartych umów z poszczególnym 

właścicielem nieruchomości, 

- wykaz rozmieszenia pojemników do selektywnej zbiórki odpadów 

komunalnych, uwzględniając ilość pojemników, pojemność pojemników, 

częstotliwość odbioru (z uwzględnieniem dnia tygodnia), 

  

2)      w przypadku opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu 

nieczystości ciekłych: 

- imię i nazwisko lub nazwa właściciela nieruchomości wraz z adresem właściciela 

nieruchomości, 

- adres nieruchomości, uwzględniając dzielnicę, nazwę ulicy, numer posesji, 

- charakter zbiornika (zbiornik bezodpływowy, przydomowa oczyszczalnia 

ścieków), 

- częstotliwość odbioru, 

- pojemność zbiornika. 

  

3.      Informacje o technologiach stosowanych lub przewidzianych do stosowania przy 

świadczeniu usług w zakresie działalności objętej wnioskiem: 
................................................................................................................. 

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

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

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

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

  

4.      Określenie obiektów do unieszkodliwiania, odzysku, przetwarzania odpadów 

komunalnych oraz nieczystości ciekłych: 

  
TYP OBIEKTU 

2* 
  

NAZWA ADRES WŁASNOŚĆ 

FIRMY 
(tak/nie) 

OBIEKT 

EKOLOGICZNY 
(tak/nie) 

          

          

          

          

          

  
2* należy wskazać: 

          składowisko, 
          stacje zlewne (oczyszczalnie ścieków), 
          kompostownię, 
          spalarnię, 
          sortownię, 
          inne (jakie?) 

  
5.      Określenie środków technicznych (ze znakiem firmowym umożliwiającym 

identyfikację przedsiębiorcy), przeznaczonych do wykorzystania w granicach 

administracyjnych w gminie Zębowice: 

  

1)       Tabor specjalistyczny do odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości: 

  
Lp. Posiadany 

sprzęt 

Numer 

rejestracyjny 
Przeznaczenie 

pojazdu 
Ładowność/ 
pojemność 

Wiek 
pojazdu 

Adres bazy 



(podać 

markę i typ) 

              

            

            

            

            

  

  

2)       Tabor specjalistyczny do opróżniania zbiorników bezodpływowych i 

transportu nieczystości ciekłych: 

  

  
Lp. Posiadany 

sprzęt 

(podać 

markę i typ) 

Numer 

rejestracyjny 
Przeznaczenie 

pojazdu 
Ładowność/ 
pojemność 

Wiek 
pojazdu 

Adres bazy 

              

            

            

            

            

  

  

3)       Posiadane pojemniki, kontenery: 

  

  

ILOŚĆ WG KOLORÓW 
Rodzaj/ 

pojemność 
Zielony 

Z 
Niebieski 

N 
Pomarańczowy 

P 
Żółty 

Ż 
Pomarańcz/ 

Żółty 
P/Ż 

Czarny, 

Szary, 

Metaliczny 
Cz, Sz, M 

Inne 

                
                
                
                
                

  

  

4)       Inne urządzenia techniczne i sprzęt specjalistyczny (np. do mycia 

pojemników/kontenerów, samochody i maszyny specjalne itp.) 

  
Inne urządzenia Ilość Funkcja urządzenia Wiek 

        

        

        

        

  

  

6.      Proponowane zabiegi z zakresu ochrony środowiska i ochrony sanitarnej 

planowane po zakończeniu działalności. 



…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

  

7.      Określenie terminu podjęcia działalności objętej wnioskiem oraz zamierzonego 

czasu jej prowadzenia: 
..................................................................................................................... 

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

  

8.      Załączniki: 

  

1)      Potwierdzony odpis z rejestru przedsiębiorstw lub zaświadczenie z ewidencji 

działalności gospodarczej (odpis lub zaświadczenie powinny być wystawione nie 

wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku). 

2)      Potwierdzona kserokopia umowy na odbiór odpadów komunalnych, 

nieczystości ciekłych lub surowców wtórnych przez przedsiębiorcę wskazanego 

w tabeli – pkt. 2. 3. niniejszego wniosku. 

3)      W przypadku obiektów własnych, wskazanych w tabeli – pkt. 2. 3. wniosku – 

potwierdzona dokumentacja stwierdzająca prawo do terenu. 

4)      potwierdzone kserokopie dowodów rejestracyjnych pojazdów, stanowiących 

tabor specjalistyczny do transportu odpadów komunalnych oraz nieczystości 

ciekłych, zgodnie z pkt. 3. 1. i 3. 2. wniosku. 

5)      Zaświadczenie o braku zaległości podatkowych i zaległości w płaceniu składek 

na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne. 

6)      Wykaz określony w pkt. 2. 1. i 2. 2. wniosku. 

7)      Znaczki opłaty skarbowej, w wysokości określonej w ust. 1 i 2 części I 

załącznika do ustawy z dnia 9 września 2000 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 

86 poz. 960 z późn. zm.). 

8)      …………………………………………………………………… 

…………………….............................................................................. 

  

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych przedsiębiorcy, zgodnie z ustawą z dnia 29 

sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. 

zm.). 

  
…………………………. 

  

  

Osoby upoważnione do reprezentowania przedsiębiorcę: 

  
................................................................................                  …………………………………. 
                       (imię i nazwisko, stanowisko)                                                                  (podpis) 
  
................................................................................                  …………………………………. 
                       (imię i nazwisko, stanowisko)                                                                  (podpis) 
  
................................................................................                  …………………………………. 



                       (imię i nazwisko, stanowisko)                                                                  (podpis) 
  

  
  
  

Wójt Gminy Zębowice 

mgr inż. Waldemar Czaja 
  
  

  
  

ZAŁĄCZNIK NR 2 

Do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 66/W/2006 

z dnia 29 czerwca 2006 r. 

  

  

  

  

  

  

  

WNIOSEK NA UDZIELENIE ZEZWOLENIA NA PROWADZENIE 

DZIAŁALNOŚCI OCHRONNEJ PRZED BEZDOMNYMI ZWIERZĘTAMI ORAZ 

PROWADZENIE SCHRONISK DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT 

  

  

  

1. Dane wnioskodawcy 

  
1.1  Nazwa wnioskodawcy: …………………………………………………………….. 

1.2  Adres wnioskodawcy: ……………………………………………………………… 

1.3  Pełnomocnicy upoważnienie do składania oświadczeń woli: 

  

……………………………………………….                  ……………………………… 

  

……………………………………………….                  ……………………………… 

  

……………………………………………….                  ……………………………… 

  

2. Określenie przedmiotu i obszaru wykonywanej działalności 

  
2.1  Obszar wykonywanej działalności obejmuje: ……………………………………… 

2.2  Przedmiot wykonywanej działalności: 

  

2.2.a Prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt oraz podejmowanie 

zwierząt    bezdomnych lub agresywnych z terenu gminy. 

  

Lp. Posiadane obiekty 

kubaturowa schroniska dla 

bezdomnych zwierząt 

Adres Powierzchnia Stan prawny 

obiektu 

1         



2         

3         

4         

5         

  

  

  Ilość 

pawilonów 

Ilość boksów w 

pawilonie 

Ilość zwierząt 

w boksie 

Wybiegi dla 

zwierząt 

tak/nie 

Pawilony dla 

zwierząt 

        

  

  

2.2.b W przypadku braku odpowiednich obiektów należy podać miejsce wywozu i 

przechowywania psów podjętych z interwencji: 

……………………………………………………………………… 

……………….................................................................................... 

2.2.c Maksymalna ilość psów mogąca być przechowywana w schronisku: 

……………………………………………………………………… 

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

2.2.d Maksymalna ilość psów mogąca zostać poddana obserwacji w kierunku 

wścieklizny: 

- ilość boksów w izolatkach: …………………………………………………………… 

2.2.e Maksymalna ilość interwencji na dobę: ………………………………………….. 

2.2.f Cena przechowywania zwierzęcia za 1 dobę: …………………………………….. 

2.2.g Zatrudnienie: 

  

Kwalifikacje zawodowe Ilość pracowników 

Zootechnik   

    

  

2.2.h Dyspozycyjność lekarza weterynarii: 

……………………………………………………………………… 

………………....................................................................................…………………

……………………………………........................ 

2.2.i Określenie ilości oraz dyspozycyjności osób odpowiedzialnych za podejmowanie 

psów z terenu gminy (interwencje): 

……………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………… 

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

  

3. Określenie środków technicznych: 

  

  

Wyposażenie Ilość Typ Rok produkcji Pojemność 

Samochody         

Urządzenia 

chłodnicze 

        

Urządzenia         



warzelne 

Urządzenia 

służące do 

podejmowania 

zwierząt z 

terenu gminy 

        

Urządzenia 

pralnicze 

        

Inne         

  

  
      3.1 Wykaz posiadanego odpowiedniego zabezpieczenia na wypadek awarii lub 

chorób  wirusowych (gaśnice, środki ubezpieczeniowe, urządzenia i środki 

neutralizujące): 

…………………………………………………………………………… 

……………….………………………………………………………… 

…………………….................................................................................... 

  

4. Czas na jaki ma być udzielone zezwolenie: od…………... do ……………  

5. Załączniki: 
  

5.1  Wyciąg z rejestru, w którym wnioskodawca jest prowadzony. 

5.2  ………………………………………………………………… 

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

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

  

Podpisy osób upoważnionych do składania oświadczeń woli: 

  
……………………………………………….                       …………………………………... 

  

……………………………………………….                       …………………………………... 

  

……………………………………………….                       …………………………………... 

  

  

  

Wójt Gminy Zębowice 

mgr inż. Waldemar Czaja 

  

  

  

  

  

  

  

  

 
Wprowadzono: 2006-07-04 12:27:31 przez 

 
Zatwierdzono: 2006-07-04 12:27:53 przez 

 
 


