
...…………, dnia ................................... 

 

  Burmistrz Michałowa 

ul. Białostocka 11 

16-050 Michałowo 

 
WNIOSEK 

o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności na terenie Gminy Michałowo w zakresie: 

− ochrony przed bezdomnymi zwierzętami,*  

− prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt,* 

− prowadzenia grzebowisk,* 

− prowadzenia spalarni zwłok zwierzęcych i ich części* 

 

1. Imię i nazwisko lub nazwa: 

 

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

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

2. Adres zamieszkania lub siedziba przedsiębiorcy: 

 

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

 

3. Numer identyfikacji podatkowej (NIP):  ....................................................................................... 

 

4. Określenie przedmiotu działalności: 

 

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

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

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

5. Określenie obszaru działalności : 

 

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

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

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

 

6. Określenie środków technicznych jakimi dysponuje przedsiębiorca na prowadzenie 

działalności objętej wnioskiem: 

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

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

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

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

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

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

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

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



 

7. Informacja o technologiach stosowanych lub przewidzianych do stosowania przy 

świadczeniu usług w zakresie działalności objętej wnioskiem: 

 

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

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

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

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

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

8. Proponowane zabiegi z zakresu ochrony środowiska i ochrony sanitarnej planowane po 

zakończeniu działalności: 

 

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

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

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

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

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

9. Określenie terminu podjęcia działalności objętej wnioskiem oraz zamierzonego czasu jej 

prowadzenia: 

 

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

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

 

 

 

 

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

                         czytelny podpis osoby uprawnionej 

* niepotrzebne skreślić 

 
Załączniki:  

1. Aktualny wypis z ewidencji działalności gospodarczej lub Krajowego Rejestry Sądowego 

2. Tytuł prawny do terenu 

3. Potwierdzenie dokonania opłaty skarbowej za wydanie zezwolenia – 616 zł  

4. Inne dokumenty dot. spełnienia  wymagań określonych w uchwale Nr XXXIV/351/22 Rady Miejskiej w 

Michałowie z dnia 31 marca 2022r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca 

ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług  w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, 

prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na 

terenie Gminy Michałowo. (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego  z dnia 08.04.2022 poz. 1734) 

5. …… 

 

 

 

 

 

 



 

 

Pouczenie: 

1. Zgodnie z art. 9 ust.1b ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zezwolenie 

na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami może zostać udzielone na czas 

określony, jednak nie dłużej niż na 10 lat. 

2. Zgodnie z art. 8a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, przed podjęciem 

decyzji w sprawie wydania zezwolenia Burmistrza Michałowa może: 

- wezwać przedsiębiorcę do uzupełnienia, w wyznaczonym terminie, jednak nie krótszym niż 14 dni, brakującej 

dokumentacji poświadczającej, że przedsiębiorca spełnia warunki określone przepisami prawa, wymagane do 

wykonywania działalności objętej zezwoleniem, 

- dokonać kontrolnego sprawdzenia faktów podanych we wniosku o udzielenie zezwolenia w celu stwierdzenia, czy 

przedsiębiorca spełnia warunki wykonywania działalności objętej zezwoleniem. 

3. Przedsiębiorca jest zobowiązany niezwłocznie zgłaszać Burmistrzowi Michałowa wszelkie zmiany danych 

określonych w zezwoleniu. 

 

 
 

 

Pierwszy etap realizacji obowiązku informacyjnego 

 

- Administratorem zbieranych i przetwarzanych danych osobowych jest Urząd Miejski w Michałowie, 

ul. Białostocka 11, 16-050 Michałowo, reprezentowany przez Burmistrza Michałowa. Może Pan/Pani 

skontaktować się z nami osobiście, poprzez korespondencję tradycyjną lub telefonicznie pod numerem 

(85) 7131774. 

 

- Zbierane dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zadań z zakresu opieki nad bezdomnymi 

zwierzętami, wynikających z Ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w 

gminach, a następnie w celach archiwalnych. Przetwarzanie tych danych jest niezbędne do prawidłowego i 

sprawnego przebiegu zadań publicznych realizowanych przez Urząd Miejski. 

 

- Pełna treść obowiązku informacyjnego dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem 

http:bip.ug.michalowo.wrotapodlasia.pl/ochrona_danych_osobowych/. 

 

 

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

                         podpis osoby uprawnionej 

 


