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 WYMAGANIA, JAKIE POWINIEN SPEŁNIAĆ 

PRZEDSIĘBIORCA UBIEGAJĄCY SIĘ O UZYSKANIE 
ZEZWOLENIA NA: 

 
PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE OCHRONY PRZED BEZDOMNYMI 

ZWIERZĘTAMI 
 
Przedsiębiorca ubiegający się o udzielenie zezwolenia zobowiązany jest do złoŜenia 
wniosku na udzielenie zezwolenia na odbieranie odpadów, opracowanego zgodnie z art.8 
ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 
z 2005 r. Nr 236 poz. 2008 z późn. zm.). Wzory wniosków są dostępne na stronie 
internetowej Urzędu Miasta Mikołów. Do wniosku naleŜy dołączyć w formie oryginału lub 
kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem następujące dokumenty: 
 1). Aktualne zaświadczenia właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego 

oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych potwierdzających odpowiednio, Ŝe 
wnioskodawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie 
zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczeń, Ŝe uzyskał przewidziane prawem, odroczenie 
lub rozłoŜenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji 
właściwego organu - wystawionych nie wcześniej niŜ 3 miesiące przed upływem terminu 
złoŜenia wniosku. 

 2). Aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności 
gospodarczej, potwierdzający, Ŝe profil działania przedsiębiorcy odpowiada działalności 
zawartej we wniosku o udzielenie zezwolenia (dokument uwaŜa się za aktualny w przypadku 
wystawienia go lub potwierdzenia jego aktualności przez organ wydający w terminie 
3. miesięcy od daty złoŜenia wniosku). 

 3). Aktualna umowa ze schroniskiem na odbiór zwierząt bezdomnych z terenu gminy Mikołów 
(umowę uwaŜa się za aktualną w przypadku jej podpisania lub potwierdzenia jej aktualności 
przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność w zakresie prowadzenia schroniska 
dla zwierząt w terminie 3. miesięcy od złoŜenia wniosku). 

 4). Aktualna opinia organizacji zajmującej się działalnością na rzecz ochrony zwierząt – 
powyŜsze nie dotyczy przedsiębiorców, będących organizacją, której celem statutowym 
jest ochrona zwierząt (opinię organizacji uwaŜa się za aktualną w przypadku podpisania jej 
lub potwierdzenia jej aktualności przez organizację prowadząca ww. działalność w terminie 
3 miesięcy od daty złoŜenia wniosku). 

 5). Posiadanie siedziby przedsiębiorcy naleŜy udokumentować aktualnym wyciągiem z księgi 
wieczystej, aktem notarialnym, umowami dzierŜawy, uŜyczenia, najmu lub uŜytkowania itp. – 
dokument uznaje się za aktualny w przypadku jego wystawienia lub potwierdzenia jego 
aktualności przez organ wydający lub stronę umowy w terminie 3 miesięcy od daty złoŜenia 
wniosku przez przedsiębiorcę). 

 6). Posiadanie minimum jednego pojazdu wyposaŜonego w klatki do transportu zwierząt 
oraz prowadzenia działalności w zakresie ochrony zwierząt (posiadanie wymaganych 
pojazdów naleŜy udokumentować dowodami rejestracyjnymi posiadającymi aktualne 
badania techniczne, aktualnymi umowami dzierŜawy, uŜyczenia, najmu lub leasingu 
itp. oraz dokumentacją zdjęciową wykonaną w taki sposób aby jednocześnie była 
widoczna tablica rejestracyjna i nadwozie pojazdu oraz „logo” przedsiębiorcy – 
dokumenty uznaje się za aktualne w przypadku ich wystawienia lub potwierdzenia ich 
aktualności przez organ wydający, stronę umowy lub wnioskodawcę (w przypadku 
dowodów rejestracyjnych pojazdów będących własnością wnioskodawcy) w terminie 
3. miesięcy od daty złoŜenia wniosku przez przedsiębiorcę).  

 7). Posiadanie stosownych uzgodnień z Lekarzem Weterynarii.  


