
 

Wójt Gminy Narew 

ul. Mickiewicza 101 

17-210 Narew 

 

 

WNIOSEK 

O UDZIELENIE ZEZWOLENIA NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE: 

- OCHRONY PRZED BEZDOMNYMI ZWIERZĘTAMI 

- GRZEBOWISK I SPALARNI ZWŁOK I ICH CZĘŚCI 1 

 

1. Dane przedsiębiorcy: 

Imię i nazwisko: ..................................................................................................................................... 

Nazwa firmy: .......................................................................................................................................... 

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

Adres siedziby przedsiębiorcy: .............................................................................................................. 

Numer Identyfikacji Podatkowej NIP: …............................................................................................... 

Tel. …................................................................. 

e-mail: …............................................................ 

 

2. Określenie przedmiotowe (np. wyłapywanie, przetrzymywanie, transport) i obszar działalności (w granicach 

administracyjnych Gminy Narew): 

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

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

Miejsce przetrzymywania wyłapanych zwierząt (nr działki, obręb, tytuł prawny, jeśli dotyczy) 

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

 

3. Określenie środków technicznych, jakimi dysponuje ubiegający się o zezwolenie na 

prowadzenie działalności objętej wnioskiem: 

a) sprzęt specjalistyczny przeznaczony do wyłapywania i obezwładniania zwierząt 

Lp. Rodzaj pojazdu 

/marka i typ 

Nr 

rejestracyjny 

Przeznaczenie 

pojazdu 

Ładowność / 

Pojemność 

Rok produkcji 

1.      

2.      

3.      

4.      

b) inne urządzenia techniczne (np. chłodnia przystosowana do przechowywania zwłok 

zwierzęcych i ich części, urządzenie do spalania zwłok zwierzęcych i ich części), a także sprzęt 

specjalistyczny do wyłapywania i obezwładniania zwierząt (np. klatki): 

Nazwa urządzenia, 

sprzętu 

Ilość Przeznaczenie Rok produkcji 

    

    

 

4. Informacje o technologiach stosowanych lub przewidzianych do stosowania przy 

świadczeniu usług w zakresie działalności objętej wnioskiem: 

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

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

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

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

                                                
1 Niepotrzebne skreślić 



 

5. Proponowane zabiegi z zakresu ochrony środowiska i ochrony sanitarnej planowane po 

zakończeniu działalności (przykłady): 

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

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

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

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

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

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

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

 

6. Określenie terminu podjęcia działalności objętej wnioskiem oraz zamierzonego czasu jej 

prowadzenia: 

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

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

Wnioskuję o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed 

bezdomnymi zwierzętami. Świadomy odpowiedzialności karnej za podanie nieprawdziwych 

danych, prawdziwość danych zawartych we wniosku potwierdzam poniższym podpisem. 

 

 

 

 

Narew, dnia…...................        .................................................. 
(podpis wnioskodawcy) 

 
 

 

Załączniki: 
1) Wypis z Centralnej Ewidencji i Informacji o działalności Gospodarczej (CEIDG). 

2) Oświadczenie o posiadanych kadrach, w tym: 

a) kierowcy i konwojenci zatrudnieni przy transporcie zwierząt, winni posiadać zaświadczenia 
potwierdzające ich kwalifikacje niezbędne przy transporcie zwierząt, wystawione przez 

powiatowego lekarza weterynarii, właściwego dla miejsca zatrudnienia tych osób, 

b) pracownicy mający kontakt ze zwierzętami nie mogą być karani z art. 35, 37 lub art. 37b ustawy z 

dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt. 
3. Decyzję powiatowego lekarza weterynarii nadający weterynaryjny numer identyfikacyjny, nadany w 

trybie ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczania chorób zakaźnych 

zwierząt. 
4. Oświadczenie o posiadaniu środka transportu, dopuszczonego decyzją powiatowego lekarza weterynarii 

do użytku w transporcie zwierząt, oznakowanego nazwą i adresem przedsiębiorcy. 

5. Oświadczenie o posiadaniu urządzeń i środków do wyłapywania zwierząt, nie stwarzających zagrożenia 

dla ich życia i zdrowia ani nie zadających im cierpienia. 
6. Umowa lub inny dokument potwierdzający prawo do dysponowania przez przedsiębiorcę 

nieruchomością, o której mowa w ust. 1 pkt. 3. 

7. Umowę o współpracy z weterynarzem. 
8. Inne……………………………………………………………………………………………………… 


