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

 
 

......................................, dnia …….................. 
                                                                                                     (miejscowość, data) 

…………………………………………………………………… 
(imię i nazwisko, nazwa firmy)* 
 
…………………………………………………………………… 
(adres zamieszkania lub adres siedziby przedsiębiorcy 
Ubiegającego się o zezwolenie)* 
 
………………………………………………………………….. 
(numer NIP) 

Burmistrz Miasta Bukowno 
                       ul. Kolejowa 16 

               32-332 Bukowno 
 

1. Określenie przedmiotu i obszaru działalności: 

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

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

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

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

działalności objętej wnioskiem: 

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

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

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

 
3. Informacje o technologiach stosowanych lub przewidzianych do stosowania przy świadczeniu usług 

w zakresie działalności objętej wnioskiem: 

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

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

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

 
4. Proponowane zabiegi z zakresu ochrony środowiska i ochrony sanitarnej planowane po zakończeniu 

działalności:  

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

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

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

 
5. Określenie terminu podjęcia działalności objętej wnioskiem oraz zamierzonego czasu  

jej prowadzenia: 

…………………………………………..……………………………………………………………….………………. 
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Oświadczam, że zapoznałem się z wymaganiami jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający 

się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia grzebowisk i spalarni 
zwłok zwierzęcych i ich części wynikającymi z Uchwały Nr XVII/106/2012 Rady Miejskiej w Bukownie z 
dnia  
30 stycznia 2012 roku w sprawie określenia wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający 
się o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk 
dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części (Dz. Urz. Woj. 
Małopolskiego z 2012 r. poz. 955).     

 
 
Do wniosku dołączam następujące załączniki: 
 

1. Zaświadczenie albo oświadczenie o braku zaległości podatkowych i zaległości  

w płaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne z klauzulą następującej treści: 

"Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia." 

2. Potwierdzenie prowadzenia działalności gospodarczej. 

3. Dokument potwierdzający tytuł prawny do terenu, na którym ma być prowadzona działalność. 

4. Pozwolenie na użytkowanie obiektu. 

5. Oświadczenie o którym mowa w § 3 ust. 2 pkt 4 ww. uchwały. 

6. Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej. 
 
 
 
 
 

............................................................... 
                                                                                                     (podpis Wnioskodawcy) 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*) niepotrzebne skreślić 

 

 


