
 
 

Urząd Gminy 
Inowłódz 

 

KARTA USŁUGI RN-06 

ZEZWOLENIE NA PROWADZENIE SCHRONISK DLA 
BEZDOMNYCH ZWIERZĄT, GRZEBOWISK I SPALARNI 

ZWŁOK ZWIERZĘCYCH I ICH CZĘŚCI 

 

Data 
zatwierdzenia: 
16.02.2021 r.  

Komórka 
organizacyjna: 

Referat Nieruchomości, Ochrony Środowiska i Planowania 

Przestrzennego 
Tel./e-mail: 44 710 12 33 w. 18 

e-mail: rolny@inowlodz.pl 
 

I. WYMAGANE DOKUMENTY 

 

 

✓ Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie schroniska dla bezdomnych. 
✓ Zaświadczenie lub oświadczenie o braku zaległości podatkowych i zaległości w płaceniu składek  

na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne. 
✓ Potwierdzona za zgodność z oryginałem kopia z właściwego rejestru lub z ewidencji działalności 

gospodarczej. 
✓ Opinia Powiatowego Lekarza Weterynarii lub/i Powiatowego Inspektora Sanitarnego  

o urządzeniach, instalacjach, obiektach i innych środkach technicznych służących do prowadzenia 
działalności. 

✓ Potwierdzona za zgodność z oryginałem kserokopia dokumentów potwierdzających tytuł prawny 
do terenu, na którym ma być prowadzona wnioskowana działalność. 

✓ Potwierdzone za zgodność z oryginałem kserokopie dokumentów poświadczających zaplecze 
techniczne. 

✓ Decyzja powiatowego lekarza weterynarii o nadaniu weterynaryjnego numeru identyfikacyjnego 
(dot. prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt). 
 

II. MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW 
 

Referat Nieruchomości Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Planowania Przestrzennego 
Urząd Gminy Inowłódz  
97-215 Inowłódz 
ul. Spalska 2 
tel./fax (44) 710-12-33 
e-mail: gmina@inowlodz.pl 

 
III. OPŁATY 

✓ opłata skarbowa w wysokości 616 zł od wydania decyzji, wniesiona z chwilą złożenia wniosku 
✓ opłatę skarbową można uiścić w kasie Urzędu lub dokonać wpłaty na rachunek bankowy: PBS 

w Tomaszowie Mazowieckim z/s w Inowłodzu 34 8985 004 0000 0000 0071 0037 

IV. TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA 

 
nie później niż w ciągu miesiąca, a w przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej nie później niż w ciągu 
dwóch miesięcy od dnia złożenia kompletnego wniosku. Do terminów nie wlicza się terminów 
przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia 
postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od 
organu 

mailto:rolny@inowlodz.pl


V. TRYB ODWOŁAWCZY 

  
Stronie przysługuje prawo do wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego 

w Piotrkowie Trybunalskim za pośrednictwem Wójta Gminy Inowłódz w terminie 14 dni od dnia 

doręczenia decyzji. 

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania 

wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. 

Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do 
wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna 
i prawomocna. 
VI. PODSTAWA PRAWNA 

 
- Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2019 r. 

poz. 2010 z późn. zm.) 

 

VII. INNE INFORMACJE (UZUPEŁNIAJĄCE) 

 
Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie schronisk dla bezdomnych zwierząt, grzebowisk 
i spalarni stanowi załącznik do niniejszej karty. 

VIII. PRACOWNICY UDZIELAJĄCY INFORMACJI W SPRAWIE 

Julita Dorocińska – 44 710 12 33 w. 18 

 STANOWISKO IMIĘ I NAZWISKO DATA I PODPIS 

 OPRACOWAŁ 
Inspektor ds. gospodarki 

nieruchomościami 
Julita Dorocińska 16.02.2021 r.  

 ZATWIERDZIŁ Sekretarz Gminy Inowłódz Renata Dąbrowicz 16.02.2021 r. 

 


