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Wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności ochronnej przed bezdomnymi zwierzętami 

oraz prowadzenie schronisk dla bezdomnych zwierząt 

Podstawa 

prawna 

1. Art. 7 ust. 1 pkt. 3 i 4 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w 

gminach (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1289 z późn. zm)  

2. Uchwała Nr XXXVIII/301/10 Rady Miejskiej w Kolonowskiem z dnia 

23 kwietnia 2010 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien 

spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na 

prowadzenie działalności w zakresie niektórych usług komunalnych 

Komórka 

organizacyjna 

i osoba 

załatwiająca 

sprawę 

Stanowisko ds. gospodarki komunalnej i mieszkaniowej - A. Wrzodak 

Pok. 6. tel. 77 4611 140 wew. 30, Fax. 77 46 11 140 w. 31  

email: umig@kolonowskie.pl 

 

Wymagane 

dokumenty 

Wniosek o udzielenie zezwolenia powinien zawierać:  

1. imię i nazwisko lub nazwę oraz adres zamieszkania lub siedziby 

przedsiębiorcy ubiegającego się o zezwolenie, oraz jego numer 

identyfikacji podatkowej (NIP);  

2. określenie przedmiotu i obszaru działalności;  

3. określenie środków technicznych, jakimi dysponuje ubiegający się o 

zezwolenie na prowadzenie działalności objętej wnioskiem;  

4. informacje o technologiach stosowanych lub przewidzianych do 

stosowania przy świadczeniu usług w zakresie działalności objętej 

wnioskiem; 

5. proponowane zabiegi z zakresu ochrony środowiska i ochrony 

sanitarnej planowane po zakończeniu działalności;  

6. określenie terminu podjęcia działalności objętej wnioskiem oraz 

zamierzonego czasu jej prowadzenia.  

Do wniosku przedsiębiorca jest obowiązany dołączyć zaświadczenie        

albo oświadczenie o braku zaległości podatkowych i zaległości w płaceniu 

składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne.  Oświadczenie 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. 

Wysokość 

opłaty 

skarbowej 

Zgodnie z ustawą o opłacie skarbowej 

http://www.kolonowskie.pl/
mailto:umig@kolonowskie.pl


Termin 

składania 

dokumentów 

W godzinach pracy urzędu 

Termin 

realizacji 

Miesiąc czasu od momentu złożenia wniosku 

Rozstrzygnięcie Decyzja 

Tryb 

odwoławczy 

Od decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego 

w Opolu w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji, za pośrednictwem 

Burmistrza Kolonowskiego.  

Odwołanie winno zawierać zarzuty przeciw decyzji, określać istotę i 

zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody 

uzasadniające te żądanie 

Uwagi  

Informacje 

dodatkowe 

W przypadku braku dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do 

uzupełnienia braków. 
Sporządził:  A. Wrzodak 

Zatwierdził: N. Koston 

 


