
 

                                                                                                                                                                                                                                  
  Radom dnia ………........................... 

……………………………………… 
 
……………………………………… 
 
……………………………………… 
 
……………………………………… 
  /firma/ 

Prezydent Miasta Radomia 
Wydział Ochrony 
Środowiska i Rolnictwa 

 
 

WNIOSEK O UDZIELENIE ZEZWOLENIA NA PROWADZENIE 
SCHRONISKA DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT  LUB 

GRZEBOWISKA I SPALARNI ZWŁOK ZWIERZĘCYCH I ICH CZĘŚCI* 
NA TERENIE GMINY MIASTA RADOMIA 

 
Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 4 i ust. 3, art. 8 ustawy z dnia 13 września 1996 r.  

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (j.t. Dz. U. z 2022 r., poz. 2519) 

 
1. Dane wnioskodawcy:  

1.1. Imię  i  nazwisko  lub  nazwa  oraz  adres  zamieszkania /siedziby 
przedsiębiorcy ubiegającego się o zezwolenie  :  
 
………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………….................................................... 
 
1.2. Numer identyfikacji podatkowej (NIP): ……………………………………………… 
 
2. Określenie przedmiotu i obszaru  działalności: ( miejsce prowadzenia działalności, 

budynki i inne budowle, ogrodzenie): 

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

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

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

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

 

 



 

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

na prowadzenie działalności objętej wnioskiem, np.:  

1) środki transportu 

…………………………………………………………………………………………………

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

…………………………………………………………………………………………………

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

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

2) inne urządzenia techniczne  

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

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

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. Określenie terminu podjęcia działalności objętej wnioskiem oraz zamierzonego 
czasu jej prowadzenia: 
 
.......................................................................................................................................

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

7. Udokumentowanie spełnienia wymagań określonych w uchwale Nr 614/2009 
Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 28.09.2009 r. w sprawie wymagań, jakie powinien 
spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie 
działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia 
schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych 
i ich części na terenie Gminy Miasta Radomia (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2009 r. nr 154 
poz. 4590) 

Oświadczam, że spełniam wymagania określone w ww. uchwale Rady Miejskiej  
w Radomiu. 

8. Do wniosku załączam następujące dokumenty: 

1) dokument potwierdzający zarejestrowanie działalności gospodarczej  

w zakresie odpowiadającym wnioskowanej działalności  

2) dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości na której będzie 

prowadzona wnioskowana działalność oraz do obiektów i urządzeń 

technicznych niezbędnych do prowadzenia działalności w zakresie 

odpowiadającym działalności wnioskowanej 

3) zaświadczenie lub oświadczenie* o braku zaległości podatkowych –  

4) zaświadczenie lub oświadczenie* o braku zaległości w płaceniu składek na 

ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne  

5) decyzja Powiatowego Lekarza Weterynarii dopuszczająca pojazd(y) do 

przewozu zwierząt 

6) dokument potwierdzający gotowość odbioru zwłok zwierzęcych lub ich części 

przez zakład utylizacji, spalarnię, grzebowisko zwłok zwierzęcych lub ich 

części w przypadku gdy przedsiębiorca nie dysponuje piecem do spalania 

zwłok zwierzęcych 

7) dokumenty potwierdzające doświadczenie w pracy polegającej na opiece nad 

zwierzętami (w przypadku prowadzenia schroniska) 

8) dokument potwierdzający posiadanie środka transportu przystosowanego do 

transportu zwierząt spełniającego wymagania zawarte w przepisach 

odrębnych lub umowa z przedsiębiorcą prowadzącym działalność w zakresie 

transportu zwierząt  

9) potwierdzenie dokonania opłaty skarbowej za udzielenie zezwolenia  
(w kwocie 616 zł). 

10) Inne…………………………………………………………………………………… 
   
  ………………………………. 
      (podpis wnioskodawcy) 
 



 

 
 
 

objaśnienie: 
 
*   właściwe zaznaczyć 

** Oświadczenie 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 (wzór oświadczenia 
stanowi załącznik nr 1 do wniosku) 

 

Opłata skarbowa – 616 PLN wpłata na konto: Urząd Miejski, Wydział Budżetu 
i Podatków, Bank PEKAO S.A. II O/Radom nr 52 1240 3259 1111 0010 1340 6544. 

 
 

 

 
 


