
...................................................................................................................
(imię i nazwisko lub nazwa przedsiębiorstwa)

....................................................................................................................
(Adres)

....................................................................................................................
(telefon, faks)

.....................dnia.........................
     (miejscowość, data)

NIP        ....................................................................................................

REGON ...................................................................................................

KRS        …………………………………………………………………

Wójt Gminy Lubin
ul. W. Łokietka 6
59-300 Lubin

WNIOSEK O UDZIELENIE/ZMIANĘ* ZEZWOLENIA
na prowadzenie działalności w zakresie:

• opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych*
• ochrony przed bezdomnymi zwierzętami*
• schroniska dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok 

zwierzęcych i ich części*

Zwracam się z prośbą o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie
 - opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych*
 - ochrony przed bezdomnymi zwierzętami*
 - schroniska dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich
części*

1. Określenie przedmiotu i obszaru działalności:*

…..........................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
2. Określenie środków technicznych, którymi dysponuje wnioskodawca w celu prawidłowego
wykonywania działalności:

.

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

* niepotrzebne skreślić
1 wnioskodawca wypełnia wykropkowane pola



.............................................................................................................................................................
…..........................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
….........................................................................................................................................................
…..........................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
3.  Informacje  o  technologiach  stosowanych  lub  przewidzianych  do  stosowania  przy
świadczeniu usług w zakresie działalności objętej wnioskiem:                                            

………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
4. Proponowane zabiegi z zakresu ochrony środowiska i ochrony sanitarnej planowane po
zakończeniu działalności:

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

Określenie terminu podjęcia działalności od......................................................................................
zamierzony czas jej prowadzenia do ..................................................................................................

.

Załączniki:
1. Aktualne  zaświadczenie  lub  oświadczenie  o  braku  zaległości  podatkowych  i  zaległości  w

płaceniu  składek  na  ubezpieczenie   zdrowotne  lub  społeczne.  Składając  oświadczenie
przedsiębiorca  jest  obowiązany  do  zawarcia  w  nim  klauzuli  następującej  treści:  „Jestem
świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia” (dokument uważa się
za aktualny w przypadku wystawienia lub potwierdzenia jego aktualności w terminie 3 m-cy od
daty wystawienia przez organ wydający).

2. Dokument (umowę, oświadczenie) potwierdzający gotowość odbioru nieczystości ciekłych przez
stację  zlewną.  Dokument  (umowę,  oświadczenie)  uważa  się  za  aktualny  w  przypadku  jego
podpisania  lub potwierdzenia  jego aktualności  przez przedsiębiorcę w terminie 2 m-cy przed
złożeniem wniosku.**

3. Dokument (umowę, oświadczenie) potwierdzający gotowość przyjęcia bezdomnych zwierząt do
schroniska.  Dokument  (umowę,  oświadczenie)  uważa  się  za  aktualny  w  przypadku  jego
podpisania  lub potwierdzenia  jego aktualności  przez przedsiębiorcę w terminie 2 m-cy przed
złożeniem wniosku.***

4. Kserokopie  aktualnych  co  najmniej  3  m-ce  dowodów  rejestracyjnych  pojazdów
z potwierdzeniem przeprowadzanych badań technicznych, stanowiących tabor specjalistyczny.

5. Dokument potwierdzający prawo własności do gruntu, gdzie jest zaplecze techniczno-sprzętowe
(akt notarialny, umowę dzierżawy, umowę najmu, użyczenia itp.).



6. Oświadczam,  że  zapoznałem(am)  się  i  spełniam  wymagania  wynikając  z  Uchwały  Nr
XL/280/2013  Rady  Gminy  Lubin  z  dnia  28.03.2013r.  w  sprawie  wymagań,  jakie  powinien
spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników
bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych terenu Gminy Lubin (Dz. Urz. Woj. Dol. Z
2013r. Poz. 2496).**

7. Potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej w wysokości 107,00 zł w przypadku wydania nowego
zezwolenia (zgodnie z zał. do ustawy o opłacie skarbowej z dnia 16.11.2006 r. Dz. U.             z
2012r. poz. 1282 ze zm.–część III, pkt 42) a w przypadku zmiany zezwolenia 53,50 zł - (zgodnie
z zał. do ustawy o opłacie skarbowej z dnia 16.11.2006 r. Dz. U. z 2012 poz. 1282 ze zm.–część
III, pkt 46.1.).**

7a.  Potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej w wysokości 616,00 zł w przypadku wydania nowego
zezwolenia (zgodnie z zał. do ustawy o opłacie skarbowej z dnia 16.11.2006 r. Dz. U. z 2012r.
poz. 1282 ze zm.–część III, pkt 44.1) a w przypadku zmiany zezwolenia 308 zł - (zgodnie z zał.
do ustawy o opłacie    skarbowej z dnia 16.11.2006 r. Dz. U. z 2012 poz. 1282 ze zm.–część III,
pkt 46.1.).***

Wszystkie załączniki należy ponumerować i poświadczyć na zgodność z oryginałem

**  dotyczy  tylko  przedsiębiorcy  ubiegającego  się  o  zezwolenie  na  opróżnianie  zbiorników
bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych.
*** dotyczy przedsiębiorcy ubiegającego się o zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie:
1) ochrony przed bezdomnymi zwierzętami,
2) schroniska dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części
  

                                 miejscowość, dnia
podpis osób upoważnionych do reprezentowania przedsiębiorstwa


