..........................................
(miejscowość, data)
.............................................
(imię i nazwisko lub nazwa firmy)

..............................................
..............................................
..............................................
(adres zamieszkania lub siedziby firmy)

..............................................
(NIP)

..............................................
(nr telefonu)

Burmistrz Stawisk
Plac Wolności 13/15
18-520 Stawiski

WNIOSEK
Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w
gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 z późn. zm.) wnoszę o udzielenie zezwolenia na prowadzenie
działalności
 w zakresie grzebowisk zwłok zwierzęcych i ich części

 spalarni zwłok zwierzęcych i ich części
właściwe zaznaczyć X
na terenie Gminy Stawiski.

1. Określenie przedmiotu działalności:
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
2. Określenie miejsca i obszaru prowadzenia działalności:
......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

3. Określenie środków technicznych, jakimi dysponuje ubiegający się o zezwolenie na
prowadzenie działalności objętej wnioskiem - opis stosowanych metod:
......................................................................................................................................................
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.....................................................................................................................................................
4. Informacje o technologiach stosowanych lub przewidzianych do stosowania przy
świadczeniu usług w zakresie działalności objętej wnioskiem.
.....................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

5. Określenie terminu podjęcia działalności objętej wnioskiem oraz zamierzonego czasu jej
prowadzenia:
.......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
6. Zabiegi z zakresu ochrony środowiska i ochrony sanitarnej planowane po zakończeniu
działalności:
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Wnioskuję o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności
 w zakresie grzebowisk zwłok zwierzęcych i ich części
 spalarni zwłok zwierzęcych i ich części
właściwe zaznaczyć X

Prawdziwość danych zawartych we wniosku potwierdzam poniższym podpisem.
.............................................................................
/podpis wnioskodawcy/
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ZAŁĄCZNIKI DO WNIOSKU:

2.

Dowód wniesienia opłaty skarbowej w wysokości 616 zł. Opłatę skarbową uiszcza się na konto Urzędu Miejskiego w
Stawiskach –Hexa Banku Spółdzielczym o/Stawiski - numer 51 8762 1022 0031 6097 2000 0010. Obowiązek
wniesienia opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku o udzielenie zezwolenia.
Dokument zezwalający na prowadzenie przez zakład działalności
 w zakresie grzebowisk zwłok zwierzęcych i ich części
 spalarni zwłok zwierzęcych i ich części
właściwe zaznaczyć X
wydany przez Powiatowego Lekarza Weterynarii.

3.

Dokumenty potwierdzające posiadanie obiektów i środków technicznych niezbędnych do prowadzenia określonej
działalności.

4.

Dokumenty potwierdzające tytuł prawny do nieruchomości, na której będzie prowadzona działalność objęta wnioskiem
(np. akt własności, umowa cywilnoprawna, itp.).

5.

Dokument potwierdzający dopuszczenie środka transportu do przewożenia zwłok zwierzęcych lub ich części wydany
przez Powiatowego Lekarza Weterynarii.

6.

Dokumentacja hydrogeologiczna dotycząca planowanej lokalizacji grzebowiska.

7.

Dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań lokalizacyjnych dotyczących

1.

 grzebowisk zwłok zwierzęcych i ich części
 spalarni zwłok zwierzęcych i ich części
właściwe zaznaczyć X
8.

Zaświadczenie lub oświadczenie o braku zaległości podatkowych.

9.

Zaświadczenie lub oświadczenie o braku zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne.

10. Zaświadczenie z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub wypis z Krajowego Rejestru
Sądowego.
11. Dokument potwierdzający nadanie numeru NIP.
12. W przypadku spalarni – dokument potwierdzający gotowość do odbioru odpadów powstałych w procesie spalania przez
wyspecjalizowany podmiot, co najmniej prze okres zgłoszonego przez przedsiębiorcę zamierzonego czasu prowadzenia
działalności.
Pouczenie:
1. Zgodnie z art. 9 ust. 1b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia grzebowiska i spalarni zwłok zwierzęcych i
ich części może zostać udzielone na czas oznaczony, jednak nie dłuższy 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 Burmistrz Stawisk 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 objętemu zezwoleniem.
3. Przedsiębiorca jest zobowiązany niezwłocznie zgłaszać Burmistrzowi Stawisk wszelkie zmiany danych określonych w
zezwoleniu.
4. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia powinien spełnić wymagania określone uchwałą Nr XXX/155/12
Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca
ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności na terenie Gminy Stawiski w zakresie ochrony przed
bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok
zwierzęcych i ich części (Dz. Urz. Województwa Podlaskiego poz. 4302).
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