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                                                   BURMISTRZ MIASTA KLUCZBORKA 
                                               ul. Katowicka 1 

                                                                           46-200 Kluczbork 
 

 
WNIOSEK 

o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie 
prowadzenia grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części 

 
1. Imię i nazwisko lub nazwę oraz adres zamieszkania lub siedziby przedsiębiorcy 

ubiegającego się o zezwolenie: 
………………………………………………………………………………………………… 

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

2. Numer identyfikacji podatkowej (NIP): 
………………………………………………………………………………………………… 

 
3. Określenie przedmiotu i obszaru działalności: 

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

 
4. Określenie środków technicznych, jakimi dysponuje ubiegający się o zezwolenie na 

prowadzenie działalności objętej wnioskiem: 
     ………………………………………………………………………………………… 
     ………………………………………………………………………………………… 
  
5. Informacje o technologiach stosowanych lub przewidzianych do stosowania przy  

świadczeniu usług w zakresie działalności objętej wnioskiem: 
     Działalność moja/nasza polega na………………………………………  

 
6. Proponowane zabiegi z zakresu ochrony środowiska i ochrony sanitarnej planowane 

po zakończeniu działalności: 
Po zakończeniu działalności środki transportu zostaną……………..(opisać sposób 
postępowania ze środkami transportu np. oczyszczenie, dezynfekcja, sprzedaż, przekazanie 
do złomowania). 
 



7. Określenie terminu podjęcia działalności objętej wnioskiem oraz zamierzonego czasu 
jej prowadzenia: 
Podjęcie działalności objętej zezwoleniem nastąpi od dnia, w którym decyzja stanie się 
ostateczna do ……. (maksymalnie można wnioskować o udzielenie zezwolenia na 10 lat). 
 
Jednocześnie w odniesieniu do Uchwały Nr V/35/11 Rady Miejskiej w Kluczbork z dnia 

31 stycznia 2011r. w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się 
o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie ochrony przed bezdomnymi 
zwierzętami oraz prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt oraz grzebowisk i spalarni 
zwłok zwierzęcych i ich części na terenie Gminy Kluczbork: 

1. Prowadzę zarejestrowaną działalność gospodarczą w zakresie prowadzenia schronisk 
dla bezdomnych zwierząt. 

2. Posiadam tytuł prawny do terenu, na którym prowadzona ma być działalność 
gospodarcza w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt. 

3. Posiadam pozwolenie na użytkowanie lub inny stosowny dokument  wymagany 
przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane. 

4. Teren, na którym prowadzona będzie działalność jest ogrodzony. 
5. Posiadam środki niezbędne do grzebania zwłok zwierzęcych i ich części. 
6. Posiadam środki do dezynfekcji zwłok zwierzęcych i ich części przed zagrzebaniem. 
7. Posiadać urządzenia i środki techniczne umożliwiające spalanie zwłok zwierzęcych  

i ich części. 
 
    

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

                   (podpis i pieczątka wnioskodawcy) 
    

 
 
Do wniosku załączam kserokopie dokumentów (zaznaczyć właściwe): 
1. □ dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 616,00zł. 
2. □ dokument nadania numeru NIP. 
3. □ dokument aktualnego zaświadczenia o wpisie do Centralnej Ewidencji  i Informacji  
o Działalności Gospodarczej Rzeczpospolitej Polskiej lub odpis z Krajowego Rejestru 
Sądowego. 
4. □ zaświadczenie albo oryginał oświadczenia o braku zaległości podatkowych i zaległości w 
płaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne. 
5. □ oświadczenie, o którym mowa w ust. 4, 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. 
6. □ dokument potwierdzający prawo do dysponowania - akt własności, umowa dzierżawy lub 
najmu nieruchomości, na której ma być prowadzona działalność. 
7. □ aktualne pozwolenie na użytkowanie lub innego stosowny dokument  wymagany 
przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane 
8. □ oryginał oświadczenia lub dokumenty potwierdzające, że teren, na którym prowadzona 
będzie działalność jest ogrodzony. 



9. □ dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe pracowników np. zaświadczenia 
o ukończonych specjalistycznych kursach, szkoleniach itp. 
10. □dokumenty (umowy kupna-sprzedaży, najmu lub faktury) potwierdzające posiadanie 
urządzeń i środków niezbędnych do grzebania zwłok zwierzęcych i ich części oraz/lub do 
spalania zwłok zwierzęcych i ich części. 
11. □ dokumenty (umowy kupna-sprzedaży, najmu lub faktury) potwierdzające możliwość 
czasowego przechowywania zwłok i ich części (posiadanie chłodni) oraz środki do dezynfekcji 
zwłok zwierzęcych i ich części przed zagrzebaniem.   
12. □ oryginał oświadczenia o znajomości i przestrzeganiu odrębnych przepisów dotyczących 
działalności w zakresie prowadzenia grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części. 
 
 
 


