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

Burmistrz Moniek
ul. Słowackiego 5A, 19-100 Mońki

WNIOSEK
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 4 z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1439) proszę o udzielenie zezwolenia na
świadczenie usług w zakresie prowadzenia grzebowisk* / spalarni * zwłok zwierzęcych

I. Określenie przedmiotu i obszaru działalności:
1) Określenie przedmiotu działalności:

□
□

Prowadzenie grzebowisk zwłok zwierzęcych*
Prowadzenie spalarni zwłok zwierzęcych*

2) Określenie obszaru działalności:
……….………………………………………………………………………………………….
……………….………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..

II. Określenie środków technicznych, jakimi dysponuje wnioskodawca
w celu zapewnienia prawidłowego wykonywania działalności objętej
wnioskiem:
1) rodzaj posiadanych środków transportowych do przewozu zwierząt lub zwłok zwierzęcych
i ich części (rodzaj pojazdu/marka i typ, przeznaczenie pojazdu, numer rejestracyjny, forma
posiadania, stan techniczny, data ważności badań technicznych, dopuszczalna masa całkowita
pojazdu itp.)
…………………………………………………………………………………….……………..
………….………………………………………………………………………………………..
…………………….……………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………...
….………………………………………………………………………………………………..

2) rodzaj specjalistycznego sprzętu do grzebania zwłok i ich części – dotyczy prowadzenia
grzebowisk
……………………………………………………………………………………….…………..
…………………………………………………………………………………………………...
…………….……………………………………………………………………………………..
…………………….……………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
3) rodzaj specjalistycznego sprzętu do spalania zwłok zwierzęcych i ich części – dotyczy
spalarni zwłok zwierzęcych
……………………………………………………………………………………….…………
…………….……………………………………………………………………………………
…………………….……………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
4) opis obiektów, w których prowadzona będzie działalność……………………….…………
…………….……………………………………………………………………………………
…………………….……………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………

III. Informacje o technologiach stosowanych lub przewidzianych do
stosowania przy świadczeniu usług w zakresie działalności objętej
wnioskiem:
1) informacje o technologiach stosowanych lub przewidzianych do stosowania przy
świadczeniu usług w zakresie działalności objętej wnioskiem
.………………………..……………….……………………………………………………….
………………………………………………….………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
….………………………………………………………………………………………………
3) informacja o sposobie postępowania ze zwłokami zwierzęcymi
………………………….……………….…………..…………….……………………………
…………………………..………………………………………………………………………
…………………………...……………………………………………………………………

IV. Określenie terminu podjęcia działalności objętej wnioskiem oraz
zamierzonego czasu jej prowadzenia:
……………………………………………………………………………………….…………
…………….……………………………………………………………………………………
…………………….……………………………………………………………………………

V. Planowane zabiegi z zakresu ochrony środowiska i ochrony sanitarnej
do wykonania 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 zdrowotne lub społeczne.
3. Dokument potwierdzający prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie
□ prowadzenia grzebowisk zwłok zwierzęcych* ,
□ prowadzenia spalarni zwłok zwierzęcych i ich części* .
4. Dokumenty potwierdzające tytuł prawny do nieruchomości, na której będzie prowadzona
działalność objęta wnioskiem (np. akt własności, umowa najmu, użyczenia itp.).
5. Dokument potwierdzający posiadanie pozwolenia na użytkowanie lub inny stosowny
dokument wymagany przepisami ustawy prawa budowlanego.
6. Dokument potwierdzający dopuszczenie środka transportu do transportu zwierząt przez
Powiatowego Lekarza Weterynarii.
7. Dokument lub oświadczenie potwierdzające prowadzenie działalności w miejscu ogrodzonym.
8. Dokument lub oświadczenie potwierdzające posiadanie środków niezbędnych do grzebania
zwłok zwierzęcych i ich części - wykaz sprzętu i środków.
9. Dokument lub oświadczenie potwierdzające posiadanie środków niezbędnych do dezynfekcji
zwłok zwierzęcych i ich części przed zagrzebaniem - wykaz sprzętu i środków.
10. Dokument lub oświadczenie potwierdzające posiadanie chłodni do czasowego
przetrzymywania zwłok zwierzęcych - wykaz sprzętu i środków.
11. Dokument lub oświadczenie potwierdzające posiadanie urządzeń i środków technicznych
umożliwiających spalanie zwłok zwierzęcych i ich części - wykaz sprzętu i środków.
12. Dokument lub oświadczenie potwierdzające dysponowanie środkami do przechowywania
bądź gromadzenia odpadów powstałych w procesie spalania lub posiadać umowę
(oświadczenie) gwarantujące gotowość odbioru tych odpadów.

13. Oświadczenie o dysponowaniu przeszkoloną kadrą.
14. Dowód opłaty skarbowej za udzielenie zezwolenia (w kwocie 616 zł).
15. inne....................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
Objaśnienie:
* właściwe zaznaczyć
** Oświadczenia 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.
Wszelkie dokumenty przedkładane w formie kserokopii powinny być poświadczone za zgodność
z oryginałem.
Opłatę skarbową uiszcza się:
Gmina Mońki, ul. Słowackiego 5A, 19-100 Mońki, Bank Spółdzielczy w Mońkach ul. Wyzwolenia 13.

Nr rachunku: 35 8085 0005 0007 2964 2000 0310

