
                                                          
                                                                                                         Orzesze, dnia .....................................................

 

                                                                                                          Burmistrz Miasta Orzesze

WNIOSEK
o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed

bezdomnymi zwierzętami

1. Dane przedsiębiorcy:
 imię i nazwisko lub nazwa przedsiębiorstwa:
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
 adres zamieszkania lub siedziba przedsiębiorcy ubiegającego się o zezwolenie:
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
 telefon:
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
 numer identyfikacji podatkowej (NIP):

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

2. Przedmiot i obszar działalności:
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................

3. Środki  techniczne,  jakimi  dysponuje  ubiegający  się  o  zezwolenie  na  prowadzenie
działalności  objętej  wnioskiem (sprzęt  specjalistyczny  przeznaczony  do odławiania
i transportu zwierząt):
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................

4. Informacje  o  technologiach  stosowanych lub przewidywanych 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:
..................................................................................................................................................

7.  Zamierzony czas przeprowadzenia działalności:
..................................................................................................................................................

Załączniki:

1. Zaświadczenie  albo  oświadczenie  o  braku  zaległości  podatkowych  i  zaległości  w  płaceniu  składek  na
ubezpieczenie  zdrowotne  lub  społeczne.  Składający  oświadczenie  jest  obowiązany  do  zawarcia  w  nim
klauzuli  następującej  treści:  „Jestem  świadomy  odpowiedzialności  karnej  za  złożenie  fałszywego
oświadczenia”.

2. Pisemne  oświadczenie  o  gotowości  do  odbioru  zwierząt  odłowionych  z  przedsiębiorcą  prowadzącym
schronisko dla zwierząt.

3. Oświadczenie o dysponowaniu przeszkoloną kadrą.
4. Oświadczenie o posiadaniu urządzeń i środków do odławiania zwierząt nie stwarzających zagrożenia dla ich

życia i zdrowia ani nie zadających im cierpienia
5. Decyzja Powiatowego Lekarza Weterynarii  stwierdzająca spełnienie wymagań weterynaryjnych zgodnie z

ustawą z dnia 11 marca 2004r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczania chorób zakaźnych zwierząt (j.t.
Dz.U. z 2008 Nr 213 poz.1342).

6. Potwierdzenie dokonania opłaty skarbowej za wydanie zezwolenia – 616,00 zł

Ochrona danych osobowych:

1.  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta Orzesze, z siedzibą w Orzeszu,
ul. Św. Wawrzyńca 21, e-mail: um@orzesze.pl. 
2.W Urzędzie Miejskim Orzesze został powołany Inspektor Ochrony Danych, z którym można skontaktować się
telefonicznie  pod numerem:  784-690-446 w godzinach  pracy  UM Orzesze,  bądź  pisząc  na  adres  mailowy:
iod@orzesze.pl. 
3.Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu dopełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa na
podstawie art.6 ust.1 pkt c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego.
4.Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą te podmioty, którym mamy obowiązek przekazywania danych
na gruncie obowiązujących przepisów prawa bądź wynikających z zawartych umów. 
5.Pani/Pana  dane  osobowe  nie  będą  przekazywane  do  państwa  trzeciego/organizacji  międzynarodowej.  
6.Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres określony w przepisach dotyczących obowiązku
archiwizowania dokumentacji.
7.Posiada  Pani/Pan  prawo  dostępu  do  treści  swoich  danych  oraz  prawo  ich  sprostowania.  
8.Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, że
przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezgodne z wymogami prawa.
9.Podanie  przez  Panią/Pana  danych  osobowych  wynika  z  obowiązku określonego  w ustawie  o  utrzymaniu
czystości i porządku w gminach i jest niezbędne do jego realizacji. 
10.Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. 

……………………………
                  podpis


