Karta informacyjna:
Zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami.
Opis sprawy:
Wydawanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi
zwierzętami.
Kogo dotyczy:
Przedsiębiorcy chcącego prowadzić działalność w zakresie prowadzenia ochrony przed
bezdomnymi zwierzętami na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska.
Wymagane dokumenty:
Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed
bezdomnymi zwierzętami wraz z załącznikami tj.:
1) zaświadczenie albo oświadczenie o braku zaległości podatkowych i zaległości
w płaceniu składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne. 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,
2) dokument potwierdzający prowadzenie zarejestrowanej działalności gospodarczej
w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami,
3) dokument potwierdzający tytuł prawny do terenu, na którym tymczasowo
przetrzymywane będą wyłapane zwierzęta (jeśli dotyczy),
4) decyzja Powiatowego Lekarza Weterynarii stwierdzająca spełnienie wymagań
weterynaryjnych określonych dla środka transportu zwierząt,
5) oświadczenie o posiadaniu atestowanych urządzeń i środków, przy pomocy których
zwierzęta będą wyłapywane,
6) dokument potwierdzający możliwość przekazania wyłapanych z terenu Gminy Kalwaria
Zebrzydowska zwierząt do schroniska dla bezdomnych zwierząt oraz wskazanie
lokalizacji schroniska,
7) kserokopia umowy lub innego dokumentu potwierdzającego współpracę z lekarzem
weterynarii,
8) oświadczenie o posianiu kadry przeszkolonej w zakresie postępowania ze zwierzętami,
zgodnie z przepisami o ochronie zwierząt, oraz z obsługi posiadanego specjalistycznego,
atestowanego sprzętu,
9) oświadczenie, iż wobec wnioskodawcy nie został orzeczony prawomocny wyrok za
przestępstwa i wykroczenia przeciwko zwierzętom, w szczególności z art. 35 i 37
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt. Oświadczenie dotyczy
również wszystkich wspólników spółek osobowych i osób zasiadających w organach
przedsiębiorcy,
10) oryginał lub uwierzytelniona kopia dowodu zapłaty opłaty skarbowej w kwocie
616,00 zł,
11) Inne.
Burmistrz Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej jest właściwy do wydania zezwolenia w zakresie
ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, w przypadku świadczenia usług na terenie Gminy
Kalwaria Zebrzydowska.
Wymagania jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia
w zakresie ochrony nad bezdomnymi zwierzętami zostały określone w uchwale nr IX/75/2015
Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 17 września 2015r. w sprawie określenia
wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia
na prowadzenie działalności w zakresie ochrony nad bezdomnymi zwierzętami (t.j. Dz.
Urz. Województwa Małopolskiego z dnia 25 września 2015 r. poz. 5559).
Formularze / Wnioski do pobrania:
Wniosek do pobrania w Urzędzie Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej, II piętro, pokój nr 18 oraz
na stronie internetowej urzędu w dziale przewodnik interesanta.

Opłaty:
Opłata skarbowa za wydanie zezwolenia 616 zł. na podstawie ustawy z dnia 16 listopada
2006r. o opłacie skarbowej (Dz.U.2015.783 j.t. z późn. zm.) - część III poz. 44 pkt 1.
Opłatę skarbową należy wnieść z chwilą powstania obowiązku jej zapłaty, tj. z chwilą
złożenia wniosku.
Opłatę należy wpłacić na Konto Bankowe Urzędu Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej (Bank
Spółdzielczy O/Kalwaria Zebrzydowska nr 49 8119 0001 0000 0387 2000 0010).
Miejsce załatwienia sprawy:
Urząd Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej
Referat Rolnictwa, Nieruchomości i Planowania Przestrzennego
ul. Mickiewicza 7
34-130 Kalwaria Zebrzydowska
Referat (II piętro), pok. nr 18
Tel.: (33) 8766-003
Miejsce składania dokumentów:
Urząd Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej
ul. Mickiewicza 7
34-130 Kalwaria Zebrzydowska
parter- dziennik podawczy- pokój 1
Termin załatwienia sprawy:
Termin załatwienia sprawy - w ciągu miesiąca, a w sprawie szczególnie skomplikowanej
w ciągu dwóch miesięcy od dnia wpływu wniosku. Do wyżej określonego terminu
załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla
dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień
spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu (art. 35 § 5 Kodeksu
postępowania administracyjnego).
Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.).
Uchwała nr IX/75/2015 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia
17 września 2015r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać
przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności
w zakresie ochrony nad bezdomnymi zwierzętami (t.j. Dz. Urz. Województwa
Małopolskiego z dnia 25 września 2015 r. poz. 5559).
Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz.
856 z późn. zm.).
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U.
z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.).
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 783
z późn. zm.).
Tryb odwoławczy:
Od decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego
w Krakowie za pośrednictwem Burmistrza Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej, w terminie
14 dni od dnia jej doręczenia.

