URZĄD MIEJSKI W DUKLI
Adres: ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
Konto bankowe: 09 1130 1105 0005 2141 2520 0013
Godziny otwarcia: poniedziałek–piątek 7:00-15:00
e-mail: gmina@dukla.pl, strona internetowa: www.dukla.pl
tel. +48 13 433 00 34, fax. +48 13 433 10 11

Udzielanie zezwolenia na prowadzenie schronisk dla bezdomnych zwierząt,
a także grzebowisk spalarni zwłok zwierzęcych lub ich części
Miejsce załatwienia sprawy

Wydział Administracyjny i Rozwoju Gospodarczego, I piętro, pokój 104
tel. 013 4329170, e-mail: eko@dukla.pl

Osoba załatwiająca sprawę

Monika Trybus - podinspektor

Wymagane dokumenty

Wniosek o udzielenie zezwolenia powinien zawierać:
1. imię i nazwisko lub nazwę oraz adres zamieszkania lub siedziby
przedsiębiorcy ubiegającego się o zezwolenie, oraz jego numer
identyfikacji podatkowej (NIP) i REGON,
2. określenie przedmiotu i obszaru działalności,
3. określenie środków technicznych, jakimi dysponuje ubiegający się o
zezwolenie na prowadzenie działalności objętej wnioskiem,
4. informacje o technologiach stosowanych lub przewidzianych do
stosowania 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.
Załączniki do wniosku:
1. Odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub wpis do ewidencji
działalności gospodarczej,
2. Kserokopia zaświadczenia o numerze identyfikacyjnym - REGON.
3. Zaświadczenie o braku zaległości podatkowych i zaległości w płaceniu
składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne
Informacje należy przedkładać na formularzach:
WNIOSEK o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w
zakresie prowadzenia grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części
na obszarze Gminy Dukla
WNIOSEK o udzielenia zezwolenia na prowadzenie działalności w
zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami
WNIOSEK
o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie
prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt na obszarze Gminy Dukla

Opłaty

Opłata skarbowa od zezwolenia –kasa na I piętrze lub wpłata na konto
Gminy Dukla Nr 09 1130 1105 0005 2141 2520 0013

Termin załatwienia sprawy
Tryb odwoławczy

Inne informacje

do miesiąca, a w przypadku spraw wymagających dodatkowych wyjaśnień
do 2 miesięcy.
Do Samorządowego Kolegium Odwoławcze w Krośnie za pośrednictwem
Burmistrza Dukli w terminie 14 dni licząc od daty otrzymania decyzji.
W razie potrzeby organ może wystąpić o dostarczenie dodatkowych
dokumentów potrzebnych do rozpatrzenia sprawy.
Zezwolenie wydaje się na czas oznaczony, nie dłużej niż 10 lat.

Podstawa prawna

art. 7, 8 i 9 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i
porządku w gminach / Dz. U. z 2019 r., poz. 2010 z późn. zm./

