Zalqcznik Nr 1 do Uchwaly ’r ....................
Rudy Miasta Biclsk Podlaski
z dnia .................. 2019r.
x

Bielsk Podlaski, dn.

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

Burmistrz Miasta

telefon konmktowy

Bielsk Podlaski

WNEOSEK
udzielenie zezwolenia na prowadzenie dzialalnoéci na terenie Miasta Bielsk
Podlaski w zakresie:
o

[1

ﬂ

6

a

OCHRONY PRZED BEZDOMNYMI ZWIERZETAMW
PROWADZENIA SCHRONISK DLA BEZDOMNYCH ZWIERZA'W
PROWADZENIA GRZEBOWISKZWLOK ZWIERZECYCFW
PROWADZENIA SPALARNI ZWLOK ZWIERZECYCH*

Proszg: 0 udzielenie zezwolenia , 11a podstawie art. 7 ustmvy z dm'a I 3 wrzes‘nia I 9961'. 0 utrzymaniu czystos‘ci i
parzqdku w gminach (Dz. U, z 20/ 8):, [102. 1454, p02, I 629)

Okres'lenie przcdmiotu (11p. wyiapywanie, przetrzymywanie, transport)
dzialalnoéci (numer dzialki, obrgb, tytul prawny).
1.

i

obszaru

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

2. Okreélenieérodkéw technicznych,jakimi dysponuje wnioskodawcaw celu zapewnienia
prawidlowego wykonywania dzialalnoéci objigtej wnioskiem:
a. sprzqt specjalistyczny przeznaczony do wykapywania i Obezwmdniania zwierzqt

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

..................................................................................................................
3. Informacja 0 technologiach stosowanych lub przewidzianych do stosowania przy

éwiadczeniu uslug W zakresie dzialalnoéci oqutej wnioskiem:

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

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

4. Planowane zabiegi z zakresu ochrony érodowiska i ochrony sanitarnej do xvykonywania

p0 zakoﬁczeniu dzialalnos’ci:

5. Okreélenie terminu podjocia dzialalnoéci objxgtej wnioskiem oraz zamierzouego czasu

jej prowadzenia:

Bielsk Podlaski dnia,
.....................................................................................
czytelny podpis wnioskodawcy

”Olivia/n dobrowolnie zgodg na pmenmrzanie moich dmzych mobowyc/v zgodnie z RozporzqdzeniemPar/amentu Europejskiego iRady (UE)
2016/6 79 z dm‘a 27 Imielnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb ﬁzycznych w 311311131121 z przetwarzaniem (larzych 050170113’6‘11 i w sprawie
suv'obodnego przepbmru takich danych 0m: IIc/u/lenia (lyre/{om} , 95/46/11’5‘ (ago/He rOZporzqdzenie 0 oc/mmie danyclzﬂDziennik Urzgdouw
Unii Europejskiej, 1, 1/9, 4 muja 2016).

Bielsk Podlaski dnia, ..............

czytelny podpis wnioskodawcy

Zalgczniki’ﬁ
1.

2.

Zaéwiadczenie lub os’wiadczenie o braku zalegméci podatkowych zalegméci w placeniu 51(13de na ubezpieczenie
zdrowotne Iub spoleczne. Sk1ad21jqc oéwiadczenie przedsigbiorea jest obowiqzany do zawarcia w nim k1auzu1i
nastgpujqcej trcéci: ,,Je5tem s'wiadomy odpowiedzialnos‘ci karmy' za :loZeMefalsz-ywego os‘wiadczenia ".
Dokumem potwierdzoiqcy prowadzenic dziaﬁalnoéci gospodarczcj w zakresie:
ochrona prz'cd bezdomnymi zwierzglamii
prowadzenie schronisk dla bczdomnych zwicrzagt’“,
prowadzenie grzebowisk zw1ok zwicrzocych’“,
prowadzenic spalarni zwiok zwierzgcych 1d] czcgéci*.
Us’wiadczenic o posiadaniu urzadzcﬁ, érodkow technicznych i obiekiow niezbgdnych do
prawid1owcgo prowadzenia
dzialalnoéci,
Dokumem potwierdzajqcy tytu1prawny do nioruchomos’ci, na litorej quzic prowadzona dzialalnos’é.
Kserokopia umowy potwicrdzajqca wspolpraccg z Ickarzcm weterynarii.
Decyzja Powiatowcgo Lckarza Weierynarii zezwalajqca na prowadzenie dzia1alnos’ci w zakresie: grzebowisk zw1ok
zwierzocych i ich cz¢§ci*, spalarni zw1ok zwierzqcych 1ch czgécW.
Dokument potwicrdzajqcy gotowoéc’ do odbioru odpadéw powsta1ych w procesic spalania przez wyspcqializowany
podmiot.
Dokument potwierdzajqcy spemicnie wymagar'l 10kalizacyjnychdotyczacych grzebowisk zw10k zwierzqcych ich ozos'ci.
Dokument potwierdzajacy gotowoéé do odbioru zw10k zwierzgcych przez podmiot zajmujqcy 51¢ unieszkodliwianiem
zwmk zwierzgcych.
Decyzja o nadaniu przez Powiatowego Lckarza Wetcrynarii numcru identyﬁkacyjnego schroniska.
Oéwiadczcnie o dysponowaniu pojazdem przystosowanym do transportu zwicrzqﬁ , zwlok zwierzegcych i ich czos'ci*.
Os’wiadczenie o dysponowaniu przeszkmonq kadro.
Potwierdzcnie dokonania op1aty skarbowej za wydanie zezwolenia zgodnie z ustawa z dnia 16 listopada 2006r. 0 oplacic
skarbowej czos’é III poz. 44 pktl.
Inne .........................................................................................................................................
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Objaénienie:

*WRaéciwe zaznaczyé
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