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ZEZWOLENIE NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI NA TERENIE GMINY MOSINA W ZAKRESIE: 
OCHRONY PRZED BEZDOMNYMI ZWIERZETAMI, PROWADZENIA SCHRONISK DLA 

BEZDOMNYCH ZWIERZAT, PROWADZENIA GRZEBOWISK I SPALARNI ZWŁOK ZWIERZĘCYCH 
I ICH CZĘŚCI 

 
 
 
Wymagane dokumenty:  

Dostarczane przez stronę: 
• wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności na terenie Gminy Mosina 

w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla 
bezdomnych zwierząt, prowadzenia grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich 
części, 

• zaświadczenie albo oświadczenie o braku zaległości podatkowych i zaległości 
w płaceniu składek na ubezpieczenia zdrowotne lub społeczne. Składający 
oświadczenie jest zobowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: 
„Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia” 

• tytuł prawny do władania nieruchomością1, 
• zaświadczeni o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (w przypadku gdy 

przedsiębiorstwo nie figuruje z jakiegokolwiek powodu w bazie danych CEIDG) lub 
aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (dla spółek handlowych), 
potwierdzające prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie: 

− ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, 
− prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, 
− prowadzenia grzebowisk, 
− prowadzenia spalarnia zwłok zwierzęcych i ich części, 

• stosowne zezwolenia i dokumenty wydane na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. 
Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r.,poz.1332 z późn. zm.) i/lub ustawy z dnia 14 
grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2016 r., poz. 1987 z późn. zm.) i/lub ustawy 
z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2017 r., poz. 1840 z późn. 
zm.), 

• oświadczenie o posiadaniu specjalistycznego atestowanego sprzętu do odławiania 
i przenoszenia zwierząt1, 

• oświadczenie o dysponowaniu obiektami i specjalistycznym atestowanym sprzętem 
niezbędnym do prowadzenia działalności1, 

• oświadczenie o posiadaniu sprzętu, urządzeń i obiektów niezbędnych 
do prowadzenia działalności1, 

• oświadczenie o posiadaniu urządzeń, środków technicznych i obiektów niezbędnych 
do prawidłowego prowadzenia działalności1, 

• oświadczeni o dysponowaniu pojazdem przystosowanym do transportu zwierząt1, 
• oświadczenie o dysponowaniu przeszkoloną kadrą1, 
• dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej. 
 

 
 
 
Odpowiedzialny Referat: Urząd Miejski w Mosinie,  

Referat Ochrony Środowiska, 
Rolnictwa i Leśnictwa 
pl. 20 Października 1,  
Parter, pok. 11 lub 12,  

 tel. 618109-545, 618109-546, 618109-547,  
 618109-567, 618109-564 
 
 

                                                 
1 wybór zgodnie z uchwałą nr XL/276/13 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 27 lutego 2013 r.  w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca 

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 na terenie Gminy Mosina. 

http://www.mosina.pl/
mailto:boi@mosina.pl
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Opłaty:                                     

1. 616,00 zł. – opłata skarbowa za wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności 
na terenie Gminy Mosina w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, 
prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, prowadzenia grzebowisk i spalarni 
zwłok zwierzęcych i ich części. 

2. Opłata skarbowa od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub   
prokury  albo jego odpisu, wypisu lub kopii wynosi 17 zł. (z wyłączeniem pełnomocnictwa 
udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu, rodzeństwu, lub gdy mocodawcą  jest 
podmiot zwolniony z opłaty skarbowej). 

 
 
Termin i sposób załatwienia: 1 miesiąc lub gdy sprawa jest skomplikowana w ciągu 2 miesięcy  od dnia złożenia 

kompletnego wniosku. 
 
 
Podstawa prawna:  

1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 
z 2017 r., poz. 1289). 

2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1827 
z późn. zm.). 

3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 
r., poz. 1257). 

4. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2017 r., poz. 1840). 
5. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2017 r., poz. 1332 z późn. zm.). 
6. Ustawa dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2016 r., poz. 1987 z późn. zm.), 
7. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r., poz. 519 z 

późn. zm.). 
8. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 czerwca 2004 r. w sprawie 

szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia schronisk dla zwierząt (Dz. U. 
z 2004 r., Nr 185, poz. 1657), 

9. Uchwała nr XL/276/13 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie 
wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca 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 na 
terenie Gminy Mosina. 

 
 
Tryb odwoławczy: Odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który 

wydał decyzję w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.  

 
 
 
Informacje dodatkowe: Brak 

 
 

 
 


