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  Wydawanie zezwolenia na prowadzenie działalności 

w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami 

/karta usług/ 

  

            Karta informacyjna 

Opis sprawy/zadania Uzyskanie zezwolenia (w formie decyzji administracyjnej) na prowadzenie działalności 

w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami. 

Kogo dotyczy Osoby fizyczne i prawne 
Wymagane dokumenty 1. Wniosek przedsiębiorcy o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w 

zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami. 

2. Zaświadczenie lub oświadczenie o braku zaległości podatkowych i zaległości w 

płaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne. 

3. Zaświadczenie o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 

Gospodarczej lub wpis do Krajowego Rejestru Sądowego. 

4. Oświadczenie potwierdzające, że posiadany sprzęt służący do wyłapywania i 

obezwładniania zwierząt nie będzie stwarzać zagrożenia dla ich zdrowia i życia 

oraz powodować u nich cierpienia. 

5. Uwierzytelniona kserokopia decyzji Powiatowego Lekarza Weterynarii 

stwierdzająca spełnienie wymagań weterynaryjnych określonych dla środka 

transportu zwierząt. 

6. Uwierzytelniona kopia umowy lub inny dokument dotyczący stałej współpracy 

z weterynarzem. 

7. Uwierzytelniona kserokopia umowa lub inny dokument potwierdzający 

gotowość do odbioru zwłok zwierzęcych przez podmiot zajmujący się 

unieszkodliwianiem takich zwłok. 

8. Uwierzytelniona umowa najmu lub dzierżawy nieruchomości  stanowiącej 

miejsce przetrzymywania wyłapanych zwierząt, w przypadku jeżeli zwierzęta 

nie są przewożone bezpośrednio do schroniska dla zwierząt, albo dokument 

potwierdzający prawo własności tej nieruchomości. 

9. Pełnomocnictwo - w przypadku ustanowienia pełnomocnika (oryginał lub 

urzędowo potwierdzona kopia) wraz z dowodem uiszczenia stosownej opłaty. 
Formularze/wnioski  

do pobrania 

Samodzielne stanowisko ds. rolnictwa, leśnictwa - pokój nr 11 

Biuro Obsługi Klienta – pokój nr 9 

Strona internetowa Urzędu Gminy - http://zawoja.ug.pl/ 
Opłaty 1. Od wydania zezwolenia – 616 zł 

2. Opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie 

pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii: 17 zł.  

Z opłaty zwolnione są pełnomocnictwa udzielane: małżonkowi, wstępnemu, 

zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od 

opłaty skarbowej.  

3. Opłatę w wymaganej wysokości należy wpłacić na konto właściwego urzędu 

bezpośrednio w kasie urzędu lub przelewem na konto UG Zawoja w Banku 

Spółdzielczym w Jordanowie Oddział w Zawoi nr konta:  

               43 8799 0001 0020 0200 0101 0049  
Jednostka/osoba odpowiedzialna Samodzielne stanowisko ds. rolnictwa, leśnictwa 

Barbara Zgubisz - Pierog – pokój 11 

email : b.zgubisz-pierog@zawoja.ug.pl  

Tel. (33) 8775-006, (33) 8775-400, (33) 8775-051 wew. 111 

Fax. (33) 8775-015 

Miejsce składania dokumentów Biuro Obsługi Klienta – pokój nr 9 

lub bezpośrednio do osoby odpowiedzialnej – pokój nr 11 
Termin załatwienia sprawy W ciągu miesiąca, a w sprawie szczególnie skomplikowanej w ciągu dwóch miesięcy od 

dnia złożenia kompletnego wniosku. 
Podstawa prawna 1. Art. 7 ust. 1 pkt 3, ust. 6 oraz art. 8 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o 

utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2021 roku, poz. 888 z 

późn. zm.) 

2. Art. 35 i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 

administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2021 roku, poz. 735 z  późn. zm.) 

3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t. j. Dz. U. z 2021 

roku, poz. 1923 z późn. zm.) 

  



 

Tryb odwoławczy Od decyzji administracyjnej służy odwołanie do Samorządowego Kolegium 

Odwoławczego w Krakowie 30-048 ul. Lea 10, za pośrednictwem organu który wydał 

zezwolenie. Odwołanie wnosi się w terminie do 14 dni od daty jego doręczenia. 

 

Opracowała: (imię i nazwisko) Barbara Zgubisz - Pierog, data 06.12.2021 r. 

Zatwierdził: (imię i nazwisko) Danuta Lasa, data 06.12.2021 r. 

 

 


