
…………………………………............................... 
miejscowość, data 

…………………………………………………………………….. 
imię  i  nazwisko wnioskodawcy (właściciela /współwłaściciela działki) 
……………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………. 
adres zamieszkania lub siedziby przedsiębiorcy 
 
……………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………. 
numer identyfikacji podatkowej (NIP) 
………………………………………………………………………. 

           WÓJT GMINY TCZÓW 
 Tczów 124 
 26-706 TCZÓW 
 
 

 
WNIOSEK  

 
o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności na terenie gminy Tczów w zakresie: 

- ochrony przed bezdomnymi zwierzętami* 
- prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt* 
- prowadzenia grzebowisk* 
- prowadzenia spalarni zwłok zwierzęcych i ich części* 

 
 

Wnoszę o udzielenie zezwolenia na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 3, 4  ustawy z dnia 13 września 1996 
r. o utrzymaniu czystości  i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1439 ze zm.). 
 
1. Dane wnioskodawcy: 
- Imię i nazwisko lub nazwa  przedsiębiorstwa: 

 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
- adres zamieszkania lub siedziby przedsiębiorcy ubiegającego się o zezwolenie: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
- numer identyfikacji podatkowej (NIP):  
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
2. Określenie przedmiotu i obszaru wykonywanej działalności (np. lokalizacja, budynki, wydzielone 

miejsce postojowe, pomieszczenie magazynowe):  
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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



3. Określenie środków technicznych, jakimi dysponuje ubiegający się o zezwolenie na prowadzenie 
działalności objętej wnioskiem, w tym:  
 środek/i  transportu przystosowany do bezpiecznego przewozu zwierząt: 

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

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

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

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

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

 inne  urządzenia techniczne niezbędne do prowadzenia działalności objętej wnioskiem, np. 
urządzenia do wyłapywania zwierząt w sposób nie powodujący zagrożenia dla ich  zdrowia                    
i życia oraz nie zadający im cierpienia: 

 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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. Termin podjęcia działalności objętej wnioskiem oraz zamierzonego czasu jej prowadzenia (nie 
dłużej niż 10 lat): 
 

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

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

 

 

 

 



Załączniki: 
 
1. Dokumenty poświadczające wymagania jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o 

wydanie zezwolenia naprowadzenie działalności w zakresie: ochrony przed bezdomnymi 
zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, grzebowisk i spalarni zwłok 
zwierzęcych i ich części, na terenie gminy Tczów zgodnie z uchwałą Nr XXXVII/196/2021 Rady 
Gminy Tczów z dnia 24 lutego 2021 r. 

2. zaświadczenie lub oświadczenie** o braku zaległości podatkowych i zaległości w płaceniu składek 
na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne;  

3. potwierdzenie dokonania opłaty skarbowej w wysokości 616,00 zł – płatne na rachunek 
BS Zwoleń O/Tczów  Nr 10 91570002 0020 0200 0592 0001 

 
 
 
 
 

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

 
 
Objaśnienie: 
 
* Niepotrzebne skreślić 
** Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem 

świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia” - wzór oświadczenia 
stanowi załącznik nr 1 do wniosku. 

  



Załącznik nr 1 do wniosku - wzór oświadczenia 
 

 …………………………….…………………………… 
miejscowość, data 

 
 
 

OŚWIADCZENIE 
 

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

…………………………………………………………………………………………………........................................................ 
(nazwa przedsiębiorcy) 

 
 
 

Oświadczam, że: 
 

1. Nie posiadam zaległości podatkowych. 
2. Nie posiadam zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne (wobec 

ZUS lub KRUS). 
3. Uzyskałem przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych 

płatności lub wstrzymanie w całości wykonanie decyzji właściwego organu 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………...... 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 (należy wpisać właściwe powołując się na numer decyzji lub pisma, lub wpisać nie dotyczy jeśli 
wykonawca nie posiada żadnych zaległości) 

 
 

 
Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 

 
 
 
 
 

…..............……..........…………………………………………….. 
Podpis przedsiębiorcy (osoby   upoważnionej do 
reprezentacji podmiotu) 

 
 

 
 
 
 


