
 
 

Urząd Gminy Żabia Wola 

 

 

..................................................                                                           Żabia Wola, ................................. 
                                (Imię i nazwisko) 

 

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

.................................................. 
                                    (adres)  
.................................................. 

 

.................................................. 
                             (Nr NIP) 
 

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

                               (telefon) Wójt Gminy Żabia Wola 

 ul. Główna 3 

 96-321 Żabia Wola 

 

 

 Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach  (Dz. U. z 2005 poz. 236 nr 2008) oraz w związku z  

rozporządzeniem Ministra Rolnictwa I Rozwoju Wsi z dnia 23 czerwca 2004 r. w sprawie 

szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia schronisk dla zwierząt zwracam 

się z wnioskiem o wydanie zezwolenia na prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt 

a także  grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części*. 

 

1) Określenie przedmiotu i obszaru działalności: 

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

........................................................................................................................................... 
               (wymienić jakie) 

 

2) Określenie środków technicznych, jakimi dysponuje ubiegający się o zezwolenie na 

prowadzenie działalności objętej wnioskiem: 

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

...........................................................................................................................................                  
(wymienić jakie) 

 

3) Informacje o technologiach stosowanych lub przewidzianych do stosowania przy 

świadczeniu usług w zakresie działalności objętej wnioskiem: 

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

...........................................................................................................................................                  
(wymienić jakie) 

 

4) Proponowane zabiegi z zakresu ochrony środowiska i ochrony sanitarnej planowane 

po zakończeniu działalności: 

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

...........................................................................................................................................                  
(wymienić jakie) 



 
 

Urząd Gminy Żabia Wola 

 

5) Określenie terminu podjęcia działalności objętej wnioskiem oraz zamierzonego czasu 

jej prowadzenia: 

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

...........................................................................................................................................                  
(wymienić jakie) 

 

6) Do wniosku przedsiębiorca jest obowiązany dołączyć zaświadczenie o braku 

zaległości podatkowych i zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne 

lub społeczne. 

 

 

Jednocześnie oświadczam, że: 

1) posiadam zarejestrowaną działalność gospodarczą w zakresie prowadzenia grzebowisk i 

spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.  

2) Posiadam stosowne zezwolenie właściwego miejscowo powiatowego lekarza weterynarii  

3) Posiadam tytuł prawny do terenu, na którym prowadzona ma być działalność, o której 

mowa w pkt 1; 

4) Posiadam środki niezbędne do dezynfekcji zwłok zwierzęcych i ich części przed 

zagrzebaniem; 

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

....................................................................................................................................................... 
                                                              (wymienić jakie) 
 

 

Załączniki: 

1. .............................................................................................................. 

2. .............................................................................................................. 

3. .............................................................................................................. 

4. .............................................................................................................. 

5. .............................................................................................................. 

6. .............................................................................................................. 

7. .............................................................................................................. 

8. .............................................................................................................. 

  

 ...................................................
                   (podpis) 
 

 

 

*niepotrzebne skreślić 

 

Urząd Gminy Żabia Wola, ul. Główna3, 96-321 Żabia Wola 

Tel/fax (46) 857 81 81; (46) 857 81 82; (46) 857 82 24 

Formularz ...................... 


