
/pieczęć wnioskodawcy/ …………………….., dnia ………………………

Burmistrz Miasta i Gminy 
Radzyń Chełmiński
Plac Towarzystwa Jaszczurczego 9
87-220 Radzyń Chełmiński

Wniosek
o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności
w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami

1. Dane przedsiębiorcy:

a) imię i nazwisko lub nazwa przedsiębiorcy:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

b) adres zamieszkania lub siedziby przedsiębiorcy:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
c) numer  identyfikacji  podatkowej (NIP):
…………………………………………………………………………………………………

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 po zakończeniu 
działalności:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

6. Określenie terminu podjęcia działalności objętej wnioskiem oraz zamierzonego czasu jej 
prowadzenia
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

.………………………………….………..
(podpis przedsiębiorcy lub osoby uprawnionej

do reprezentowania przedsiębiorcy ze wskazaniem
imienia i nazwiska oraz pełnionej funkcji)

Do wniosku przedsiębiorca jest obowiązany dołączyć:
1. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości: 616,00 zł
2. Zaświadczenie  albo oświadczenie  o braku zaległości  podatkowych i  zaległości  w płaceniu

składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne. Składający oświadczenie jest obowiązany
do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej
za złożenie fałszywego oświadczenia”.

Podstawa prawna
· Ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2020r. 

poz. 1439 z późn. zm.)

· Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (ust. 44, pkt. 1, w cz. III załącznika, Dz. U. z 
2020r. poz. 1546 z późn. zm.)

· Uchwała nr IX/87/2015 Rady  Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia września 2015 r. w sprawie
określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na
prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk
dla bezdomnych zwierząt a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części  (Dz. Urz. Woj.
Kujawsko - Pomorskiego z 2015 r. poz. 2950)
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………………………….., dnia …………………

……………………………………………
……………………………………………
(imię i nazwisko lub nazwa przedsiębiorcy)

...................................................................
…………………………………………...
(adres zamieszkania lub siedziby przedsiębiorcy)

OŚWIADCZENIE
Oświadczam, że:

1) nie posiadam zaległości podatkowych;
2) nie posiadam zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne lub 

społeczne.

Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

……………………………………………
(podpis przedsiębiorcy lub osoby uprawnionej do
reprezentowania przedsiębiorcy ze wskazaniem

imienia i nazwiska oraz pełnionej funkcji)
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Klauzula informacyjna

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia
2016 r.  w sprawie  ochrony osób fizycznych  w związku z  przetwarzaniem danych  osobowych i  w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L. z 2016r. Nr 119, s.1 ze
zm.) - dalej: „RODO” informuję, że:

3) Administratorem Pani/  Pana   danych jest Burmistrz Radzynia Chełmińskiego, z siedzibą w Radzyniu
Chełmińskim przy Pl. Towarzystwa Jaszczurczego 9, tel.: (56) 6886001, 6886087, 6886010, sekretariat:
wewnętrzny 130, adres e- mail: urzad@radzynchelminski.eu.

4) Administrator  wyznaczył  Inspektora  Ochrony  Danych,  z  którym mogą  się  Państwo  kontaktować  we
wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania  danych osobowych za pośrednictwem adresu  e mail:
liodo@radzynchelminski.eu lub pisemnie pod adres Administratora.

5) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu udzielenia zezwolenia na prowadzenie działalności w
zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, tj. gdyż jest to niezbędne do wypełnienia obowiązku
prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) w związku z Ustawą z dnia 13 wrze-
śnia 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2020r., poz. 1439 ze zm.). W przy-
padku dobrowolnego udostępniania przez Państwa danych osobowych innych niż wynikające z obowiąz-
ku prawnego, podstawę legalizującą ich przetwarzanie stanowi wyrażona zgoda na przetwarzanie swoich
danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Udostępnione dobrowolnie dane będą przetwarzane w celu
udzielenia zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami.

6) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnie-
niem okresów przechowywania określonych w przepisach szczególnych, w tym przepisów archiwalnych
tj. 5 lat. Natomiast z przypadku danych podanych dobrowolnie – co do zasady do czasu wycofania przez
Państwa zgody na ich przetwarzanie.

7) Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, lecz nie będą podlegały zautomatyzowa-
nemu podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu.

8) Pani/Pana dane osobowych nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący
Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).

9) W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
c) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
d) w  przypadku  gdy  przetwarzanie  odbywa  się  na  podstawie  wyrażonej  zgody  

(art. 6 ust. 1 lit. a RODO) - prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

e) prawo  wniesienia  skargi  do  Prezesa  Urzędu  Ochrony  Danych  Osobowych  
(ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych
narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO);

10) Podanie  przez  Państwa  danych  osobowych  w związku  z  ciążącym na  Administratorze  obowiązkiem
prawnym jest obowiązkowe, a ich nieprzekazanie skutkować będzie brakiem realizacji  celu, o którym
mowa w punkcie 3. Nieprzekazanie danych udostępnianych dobrowolnie pozostaje bez wpływu na rozpo-
znanie sprawy. 

11) Państwa dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy powierzenia prze-
twarzania danych osobowych, a także podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów
prawa.

……………………………………………………..
              (data i podpis) 

mailto:liodo@radzynchelminski.eu

