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Nr 92
z dnia
15.02.2017 r.
AKTUALIZACJA
z dnia 09.08.2017

NAZWA USŁUGI
ZEZWOLENIE NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE OCHRONY PRZED
BEZDOMNYMI ZWIERZĘTAMI
OPIS USŁUGI
Usługa umożliwia złożenie do Urzędu Gminy w Sicienku wniosku o zezwolenie na prowadzenie przez
przedsiębiorców działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami. Zezwolenia, o
którym mowa udziela, w drodze decyzji Wójt Gminy Sicienko.
KOGO DOTYCZY USŁUGA
Przedsiębiorcy zamierzający prowadzić działalność w zakresie ochrony przed bezdomnymi
zwierzętami.
CZAS REALIZACJI
Do 1 miesiąca od dnia wpływu wniosku do Urzędu Gminy w Sicienku, a w sprawach szczególnie
skomplikowanych do 2 miesięcy.
Do wyżej określonego terminu załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w
przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz
okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu (art. 35 § 5
Kodeksu postępowania administracyjnego).
WYMAGANE DOKUMENTY
 Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed
bezdomnymi zwierzętami
 Załączniki:
- Zaświadczenie albo oświadczenie o braku zaległości podatkowych i zaległości w płaceniu
składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne;
- Oświadczenie, o którym mowa powyżej, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za
składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim
klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie
fałszywego oświadczenia”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności
karnej za składanie fałszywych zeznań.
- Potwierdzona za zgodność z oryginałem kserokopia odpisu z właściwego rejestru lub
zaświadczenie z ewidencji działalności gospodarczej.
- Dokument potwierdzający tytuł prawny do dysponowania miejscem przetrzymywania
wyłapanych zwierząt przed przekazaniem ich do schroniska (jeśli dotyczy);
- Dokument poświadczający gotowość odbioru wyłapanych zwierząt, we wnioskowanym
okresie przez schronisko dla bezdomnych zwierząt (np. umowa, porozumienie);
- Dokument potwierdzający zapewnienie odbioru zwłok zwierzęcych przez przedsiębiorcę
prowadzącego działalność w zakresie odbioru i unieszkodliwiania zwłok zwierzęcych i ich
części (np. umowa, porozumienie);
- Dowody rejestracyjne pojazdów przeznaczonych do transportu wyłapanych zwierząt –
kserokopie poświadczone za zgodność z oryginałem przez upoważnioną osobę;

-

Opinia Powiatowego Lekarza Weterynarii o środkach technicznych służących do
wyłapywania, transportu zwierząt.
Oświadczenie o posiadanych środkach technicznych służących do wyłapywania zwierząt.
Zaświadczenia o odbyciu szkolenia w zakresie wyłapywania zwierząt przez osoby zatrudnione
przy wyłapywaniu (min. 2 osoby) – kserokopie poświadczone za zgodność
z oryginałem przez upoważnioną osobę.

OPŁATY
Opłata skarbowa za wydanie zezwolenia w wysokości 616,00 zł.
Opłata jest wnoszona na rachunek gminy podany poniżej lub w kasie Urzędu (parter – pokój nr 2a)
TRYB ODWOŁAWCZY
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy za pośrednictwem
Wójta Gminy Sicienko w ciągu 14 dni od dnia jej doręczenia stronie.
PODSTAWA PRAWNA




Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn.
Dz. U. z 2017 r. poz. 1289 ze zm.)
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 1827
ze zm.)
Uchwała nr XLIX/362/10 Rady Gminy Sicienko z dnia 27 października 2010 r. w sprawie
wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia, w
zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych
zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części (Dz. Urz. Woj. KujPom. z dnia 29 listopada 2010 r., Nr 181, poz. 2384).

MIEJSCE OBSŁUGI KLIENTA - Urząd Gminy w Sicienku, ul. Mrotecka 9, 86-014 Sicienko,
Referat Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa pokój nr 3
NUMER TELEFONU I FAXU - tel.: +48 52 58 70 403, fax: +48 52 58 70 407
ADRES STRONY INTERNETOWEJ BIP – www.bip.sicienko.pl
DNI I GODZINY OBSŁUGI KLIENTA – Poniedziałek, Środa, Czwartek 7.30 - 15.30,
Wtorek 8.00 - 17.00, Piątek 7.30 - 14.30
INFORMACJE DODATKOWE
Numer konta, na które można uiszczać opłaty skarbowe
Bank Spółdzielczy w Bydgoszczy o/Sicienko nr:
70 8142 1046 0000 0127 2000 0007


Wnioskodawca, po uzyskaniu zezwolenia, zobowiązany jest w szczególności przestrzegać
podczas realizacji działalności:
- Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 sierpnia 1998 r.
w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt (Dz. U. z 1998 r. Nr
116, poz. 753).
- Uchwały nr XLIX/362/10 Rady Gminy Sicienko z dnia 27 października 2010 r. w sprawie
wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia,
w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla




bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części (Dz.
Urz. Woj. Kuj-Pom. z dnia 29 listopada 2010 r., Nr 181, poz. 2384).
Rada gminy określa w drodze uchwały, wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca
ubiegający się o uzyskanie zezwolenia.
Uwaga: Zwierzęta bezdomne to zwierzęta domowe lub gospodarskie, które uciekły, zabłąkały
się lub zostały porzucone przez człowieka, a nie ma możliwości ustalenia ich właściciela lub
innej osoby, pod której opieką trwale dotąd pozostawały.

FORMULARZE DO POBRANIA
Załącznik 1: Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed
bezdomnymi zwierzętami

