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KARTA INFORMACYJNA     

WYDAWANIE ZEZWOLENIA NA PROWADZENIE SCHRONISKA DLA 
BEZDOMNYCH ZWIERZĄT 

Komórka odpowiedzialna: Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Odpadami 

Osoba właściwa                     
do załatwienia sprawy: 

 

Adres: 97 – 500 Radomsko, ul. Tysiąclecia 5 
III piętro, pokój 307 

Telefon: (44) 685 44 97 

Podstawa prawna: - art. 7 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i  
       porządku w gminach (tj.  Dz. U.  z 2019  r. poz. 2010 z późn. zm.) 

- ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( tj.    
       Dz. U. z 2020 r.  poz. 256 z późn. zm.)  
-    ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej ( Dz. U. z 2019 r poz. 1000     
    z późn. zm.) 

Forma wnoszenia podania:   Osobiście, pocztą 

Wymagane dokumenty: Wniosek oraz załączniki: 
Aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub odpis 
Krajowego Rejestru Sądowego 
Umowa najmu, dzierżawy lub inny dokument potwierdzający prawo do terenu 
Umowa o stałej współpracy z weterynarzem 
Pozwolenie na użytkowanie schroniska lub inny dokument wymagany przepisami ustawy 
Prawo budowlane 
Umowa na odbiór zwłok zwierzęcych zawarta z przedsiębiorcą prowadzącym działalność 
w zakresie unieszkodliwiania zwłok zwierzęcych 
Oświadczenie przedsiębiorcy o niekaralności z art. 35, art 37 lub art 37b ustawy z dnia 21 
sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt 
Zaświadczenie o braku zaległości podatkowych i zaległości w płaceniu składek na 
ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne lub oświadczenie 

Formularze do pobrania: Wniosek, Klauzula informacyjna 

Opłaty:   616,00  zł za wydanie zezwolenia – obowiązek opłaty skarbowej powstaje z chwilą  
                 złożenia wniosku 
Opłatę skarbową można wnieść w formie bezgotówkowej na konto bankowe Urzędu 
Miasta Radomska. 
podmioty zwolnione: 

- art. 7 ustawy o opłacie skarbowej – zwolnione z opłaty skarbowej są jednostki      
       samorządu terytorialnego, jednostki budżetowe oraz organizacje pożytku   
       publicznego 

Forma załatwienia sprawy: Decyzja 

Termin załatwienia 
sprawy: 

Do 1 miesiąca, tak jak stanowi kodeks postępowania administracyjnego 

Tryb odwoławczy: Od decyzji przysługuje odwołanie w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, wnoszone 
do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Piotrkowie Trybunalskim za 
pośrednictwem Prezydenta Miasta Radomska. 

Informacje dodatkowe: Uchwała nr LXIII/475/10 Rady Miejskiej w Radomsku z dnia 30 września 2010 r. w 
sprawie 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 na terenie Miasta Radomska.  

 


