
 

Michałowice, dn. ............................ 
......................................................... 
imię i nazwisko lub nazwa przedsiębiorcy 
 
.......................................................... 
adres zamieszkania lub siedziby przedsiębiorcy 
 
……………………………………………….. 
numer identyfikacji podatkowej (NIP) 
 
…………………………………………… 
telefon kontaktowy 

Wójt Gminy Michałowice 
Plac Józefa Piłsudskiego 1 
32-091 Michałowice 

 
 
 

WNIOSEK 
O UDZIELENIE ZEZWOLENIA NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI  

W ZAKRESIE OCHRONY PRZED BEZDOMNYMI ZWIERZĘTAMI/PROWADZENIA 
SCHRONISK DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT/GRZEBOWISK I SPALARNI ZWŁOK 

ZWIERZĘCYCH I ICH CZĘŚCI  
NA TERENIE GMINY MICHAŁOWICE  

 
 
Wnioskuję o udzielenie zezwolenia, na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 
r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250 późn. zm.). 
 
1. Określenie przedmiotu i obszaru działalności: 
……….……………………………………………………………………………………………………………… 
……………….……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
2. Określenie środków technicznych, jakimi dysponuje wnioskodawca w celu 
zapewnienia prawidłowego wykonywania działalności objętej wnioskiem: 
……………………………………………………………………………………….…………………………..….. 
…………….………………………………………………………………………………………………………… 
…………………….………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
3. Informacje o technologiach stosowanych lub przewidzianych do stosowania przy 
świadczeniu usług w zakresie działalności objętej wnioskiem: 
…………………………………………………………………………………………..……………………..……. 
……….……………………………………………………………………………………………………………… 
……………….……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 



……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
4. Określenie terminu podjęcia działalności objętej wnioskiem oraz zamierzonego czasu 
jej prowadzenia: 
……………………………………………………………………………………….…………………………..….. 
…………….………………………………………………………………………………………………………… 
…………………….…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
5. Proponowane zabiegi z zakresu ochrony środowiska i ochrony sanitarnej planowane 
po zakończeniu działalności: 
…………………………………………………………………………………………..……………………..……. 
……….……………………………………………………………………………………………………………… 
……………….……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
       ………………………………. 
       (podpis wnioskodawcy) 
 
 
Załączniki: 

1. Zaświadczenie lub oświadczenie* o braku zaległości podatkowych, 
2. Zaświadczenie lub oświadczenie* o braku zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie 
1. zdrowotne lub społeczne. 
2. Dowody potwierdzające spełnienie wymogów uchwały nr XXVI/161/2016 Rady Gminy 

Michałowice z dnia 27 października 2016 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien 
spełniać przedsiębiorca ubiegający się o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności   
w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych 
zwierząt a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie gminy 
Michałowice. 

3. Dowód opłaty skarbowej za wydanie zezwolenia (616 zł), wniesionej na konto bankowe 
Urzędu Gminy Michałowice 10 85890006 0180 0000 0101 0001  

 
* niepotrzebne skreślić; w przypadku składania oświadczeń muszą one zawierać klauzulę „Jestem 
świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia” 
 
 
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Michałowice, z siedzibą w Urzędzie Gminy Michałowice, przy Placu 
Józefa Piłsudskiego 1 (32-091 Michałowice). Z Administratorem danych osobowych można skontaktować się telefonicznie, pod numerem 
telefonu 12-388-50-03 lub za pośrednictwem wiadomości e-mail, skierowanej na adres sekretariat@michalowice.malopolska.pl. 
Przestrzeganie zasad ochrony danych nadzoruje wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym możliwy jest kontakt poprzez adres  
e-mail iod@michalowice.malopolska.pl. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia zezwolenia na prowadzenie 
działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami/prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt/grzebowisk i spalarni 
zwłok zwierzęcych i ich części na terenie Gminy Michałowice. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest ustawa z dnia 13 września 
1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez 10 lat. Odbiorcami danych 
osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa i umów zawartych  
z Administratorem danych osobowych. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Posiada Pani/Pan prawo do żądania  
od Administratora danych osobowych dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, przenoszenia, usunięcia, ograniczenia 
przetwarzania i do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. a także prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie 
danych osobowych. Posiada Pani/Pan również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. 
Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. Administrator danych 
osobowych nie będzie przekazywał pozyskanych danych osobowych do państw trzecich, z wyjątkiem sytuacji przewidzianych w przepisach 
prawa. 


