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

........................................................ 
(imię i nazwisko lub nazwa firmy) 

 

......................................................... 

......................................................... 
(adres zamieszkania lub siedziby firmy) 

 

......................................................... 
(NIP) 

......................................................... 
(REGON) 

......................................................... 
(KRS) 

……………………………………. 
(nr telefonu) 

 

                                                                           Burmistrz Łobza 

                      ul. Niepodległości 13 

            73-150 Łobez 

 

WNIOSEK 

     

    Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości 

i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 z późn. zm.) wnoszę o wydanie zezwolenia 

w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami na terenie gminy Łobez. 

 

1. Przedmiot wykonywanej działalności: 

 

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................ 

 

2. Obszar wykonywanej działalności: 

 

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................ 

 

3. Środki techniczne (w tym: środki transportu oraz atestowane środki i urządzenia, przy 

pomocy których zwierzęta będą wyłapywane), jakimi dysponuje ubiegający się 

o zezwolenie, mające na celu zapewnienie prawidłowego wykonywania zadań objętych 

wnioskiem: 

 

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................ 
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4. Informacje o technologiach stosowanych lub przewidzianych do stosowana 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: 

........................................................................................................................................... 

 

7. Udokumentowanie spełnienia wymagań określonych w uchwale Nr XXXI/321/13 Rady 

Miejskiej w Łobzie z dnia 26 czerwca 2013 r. 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. 

Województwa Zachodniopomorskiego z 2013 r. poz. 2908). 

 

Oświadczam, że spełniam wymagania określone w ww. uchwale Rady Miejskiej w Łobzie, 

a poniżej przedstawiam opis środków transportu i urządzeń służących do prowadzenia 

działalności objętej wnioskiem: 

1) Działalność gospodarcza w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami: 

………………………………………………………………………………………………

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

2) Tytuł prawny do dysponowania specjalistycznymi środkami przeznaczonymi do chwytania 

oraz transportowania bezdomnych zwierząt, spełniające wymogi obowiązujących 

przepisów prawa: 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

3) Osoby odpowiednio wykształcone lub przeszkolone; 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

4) Tytuł prawny do dysponowania nieruchomością wyposażoną w obiekty budowlane lub 

urządzenia przystosowane do czasowego przetrzymywania zwłok zwierzęcych. 
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………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

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

 

8. Do wniosku załączam następujące dokumenty: 

 

1. Oświadczenie, że wobec wnioskodawcy nie został orzeczony prawomocny wyrok za 

przestępstwa i wykroczenia przeciwko zwierzętom z zakazem wykonywania 

określonego zawodu, prowadzenia określonej działalności lub wykonywania 

czynności wymagających zezwolenia, które są związane z wykorzystaniem zwierząt 

lub oddziaływanie na nie.  

2. Zaświadczenie lub oświadczenie o braku zaległości podatkowych oraz braku 

zaległości w płaceniu składek na ubezpieczanie zdrowotne lub społeczne. Ww. 

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. 

3. Dowód wniesienia opłaty skarbowej wysokości 616,- zł, opłatę skarbową można 

wpłacić w kasie Urzędu Miejskiego w Łobzie lub na konto Urzędu Miejskiego            

w Łobzie nr 89937510382600483520000010. Obowiązek wniesienia opłaty skarbowej 

powstaje z chwilą złożenia wniosku o wydanie zezwolenia. 

 

 

………………………… 

(podpis wnioskodawcy) 
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Pouczenie: 

 
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: 

Gmina Łobez reprezentowana przez Burmistrza Łobza z siedzibą: ul. Niepodległości 13, 73-150 

Łobez. Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres e-mail: lobez@lobez.pl lub 

telefonicznie pod numerem 91 39 740 01/02 lub pisemnie na adres siedziby administratora. 

 

Inspektor ochrony danych. 
Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych, z którym może się Pani/Pan* 

skontaktować poprzez email: iod@lobez.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora. 

Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować, w sprawach dotyczących przetwarzania 

danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. 

Cele i podstawy przetwarzania. 

Podane przez Panią/Pana* dane osobowe będą przetwarzane w celu wydania zezwolenia w zakresie 

ochrony przed bezdomnymi zwierzętami na terenie gminy Łobez. 

Pani/Pana dane są przetwarzane w związku z art. 6 ust. 1 lit. c RODO, na podstawie art. art. 7 ust. 1 

pkt 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 

z 2019 r. poz. 2010 z późn. zm.). 
 

Odbiorcy danych osobowych. 

Odbiorcami Pani/Pana* danych osobowych będą organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące 

zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej uprawnione do sprawowania 

kontroli i nadzoru nad prawidłowością funkcjonowania Urzędu Miejskiego w Łobzie, w zakresie 

i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa 

Okres przechowywania danych. 

Pani/Pana* dane będą przechowywane wieczyście, co wynika z przyjętego w jednostce Jednolitego 

Rzeczowego Wykazu Akt. 

 

Sposób przetwarzania danych osobowych 

Pani/Pana* dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie zostaną poddane 

profilowaniu.  

 

Prawa osób, których dane dotyczą. 

Zgodnie z RODO przysługuje Pani/Panu*: 

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, 

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, 

c) prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu 

wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy 

publicznej, 

d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych, 

e) prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO na adres Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa. 

 

Informacja o wymogu podania danych.  

Podanie przez Państwa danych jest wymogiem ustawowym. 

 

mailto:iod@lobez.pl

