
UCHWAŁA NR RG - XXVIII / 351 / 17 
RADY GMINY SITKÓWKA-NOWINY

z dnia 27 marca 2017 r.

w sprawie uchwalenia „Programu Ochrony i Zapobiegania Bezdomności Zwierząt Domowych na terenie 
Gminy Sitkówka-Nowiny na 2017 rok”

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1 , art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ze zm.) art. 11a ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. 

z 2013 r. poz. 856 ze zm.), Rada Gminy Sitkówka-Nowiny uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się gminny „Program Ochrony i Zapobiegania Bezdomności Zwierząt Domowych na terenie 

Gminy Sitkówka-Nowiny na 2017 rok – stanowiący Załącznik do niniejszej Uchwały.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sitkówka-Nowiny.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodnicząca Rady Gminy

Zofia Duchniak
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Załącznik do Uchwały Nr RG - XXVIII / 351 / 17

Rady Gminy Sitkówka-Nowiny

z dnia 27 marca 2017 r.

GMINA SITKÓWKA-NOWINY

PROGRAM
OCHRONY I ZAPOBIEGANIA BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT DOMOWYCH

NA TERENIE GMINY
SITKÓWKA-NOWINY

NA 2017 ROK
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1. Wprowadzenie

Zwierzęta domowe towarzyszą człowiekowi od wieków i są wykorzystywane przez niego do różnych 

celów. Niejednokrotnie są to towarzysze naszych zabaw, stróże naszych domostw oraz domowe maskotki. 

Jednak posiadanie psa lub kota wymaga od właściciela podporządkowania się ogólnie przyjętym zbiorom 

zasad współżycia społecznego i obowiązującemu prawodawstwu.

Stosunek człowieka do zwierząt oraz warunki w jakich zwierzęta bytują, a także problem 

niekontrolowanego rozmnażania się zwierząt domowych, a w szczególności psów i kotów to problematyka, 

którą zajmują się organizacje rządowe i pozarządowe na całym świecie. Obowiązkiem ludzi jest ochrona 

i opieka nad zwierzętami, jako istotami zdolnymi do odczuwania cierpienia, a co za tym idzie obowiązkiem 

jest sprawowanie skutecznej kontroli nad liczebnością populacji tych zwierząt.

W celu realizacji zadań określonych przepisami, właściwe organy administracji rządowej i samorządu 

terytorialnego współdziałają z samorządem lekarsko-weterynaryjnym, Państwową Inspekcją Weterynaryjną 

oraz innymi instytucjami i organizacjami społecznymi, których statutowym celem działania jest ochrona 

zwierząt.

1.1. Podstawa prawna

Podstawą opracowania programu są postanowienia:

1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ze zm.)

2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013 r. poz. 856 ze zm.)

3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r., 

poz. 250 ze zm.)

4. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 listopada 2015 r. w sprawie znakowania 

psów, kotów i zwierząt naczelnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 1714)

5. Uchwała Rady Gminy Sitkówka-Nowiny Nr RG-XX/239/16 z dnia 22 czerwca 2016 r.

w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny

6. Uchwała Rady Gminy Sitkówka-nowiny Nr RG-XXIV/284/16 z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie 

zmiany uchwały Rady Gminy Sitkówka-Nowiny Nr RG-XX/239/16 z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie 

regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny

7. Uchwała Rady Gminy Sitkówka-Nowiny Nr RG-XXV/295/16 z dnia 28 grudnia 2016 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sitkówka-Nowiny na 2017 r.

1.2. Cel programu

Celem programu jest realizacja zadań własnych polegających na:

1. prowadzeniu działań służących zapewnieniu odpowiedniej opieki bezdomnym zwierzętom
z terenu Gminy;

2. ograniczeniu niekontrolowanego przyrostu liczebności bezdomnych zwierząt domowych,

w szczególności psów i kotów;

3. współpracy z organizacjami społecznymi, których statutowym celem działania jest przeciwdziałanie 

bezdomności zwierząt;

4. współpraca z Inspekcją Weterynaryjną i samorządem lekarsko-weterynaryjnym, a także wszystkimi 

osobami, które podejmują działania zmierzające do poprawy bytowania zwierząt;

1.3. Zakres realizacji programu

Program obejmuje wszelkie działania Gminy mające na celu realizację założonych celów poprzez:

1. wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy;

2. zapewnienie opieki wyłapanym zwierzętom;

3. dążenie do zmniejszenia populacji bezdomnych zwierząt;

4. edukację mieszkańców na temat zasad humanitarnego traktowania zwierząt;
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5. współpracę z organizacjami, których statutowym celem jest przeciwdziałanie bezdomności zwierząt;

6. współpraca z organami stojącymi na straży przestrzegania prawa;

7. współpraca z samorządami i instytucjami administracji publicznej;

8. inne działania służące osiąganiu założonych w programie celów.

Rada Gminy uchwalając coroczny budżet będzie, w miarę możliwości finansowych Gminy, zapewniać 

w nim środki finansowe na realizację zadań związanych z realizacją Programu ochrony

 i zapobiegania bezdomności zwierząt domowych na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny oraz zapewniać będzie 

mechanizmy finansowe zachęcające mieszkańców Gminy do adopcji zwierząt bezdomnych oraz do 

dokonywania zabiegów sterylizacji, kastracji, a także trwałego znakowania zwierząt mikroczipem.

Zgodne z Uchwałą Rady Gminy Sitkówka-Nowiny Nr RG-XXV/295/16 z dnia 28 grudnia 2016 roku 

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sitkówka-Nowiny na 2017 r., na realizację Programu ochrony 

i zapobiegania bezdomności zwierząt domowych na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny w 2017 r. przeznacza 

się środki finansowe w łącznej wysokości 132.000,00 zł (wyłapywanie bezdomnych i agresywnych zwierząt 
– 112.000,00 zł, sterylizacja i kastracja psów i kotów oraz znakowanie zwierząt  mikroczipami – 

20.000,00 zł).

1.4. Finansowanie programu

Środki finansowe na wykonanie zadań realizowanych w ramach programu w kwocie 131.750,18 zł. 
(Uchwała Nr RG-XXV/295/16 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie 

uchwalenia budżetu Gminy Sitkówka-Nowiny na rok 2017) zostały ujęte w budżecie gminy Sitkówka-

Nowiny i wydatkowane są zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych :

- 112.000,00 zł – wyłapywanie bezdomnych i agresywnych zwierząt

- 19.750,18 zł – sterylizacja i kastracja kotów i psów oraz znakowanie zwierząt mikroczipami.

2. Formy i sposoby realizacji programu

2.1. Zapewnienie ochrony zwierząt domowych oraz opieka nad bezdomnymi zwierzętami

2.1.1. Wyłapywanie bezdomnych zwierząt i zapewnienie im miejsca w schronisku.

W celu zapewnienia należytej ochrony zwierząt domowych oraz opieki nad bezdomnymi zwierzętami, na 

terenie Gminy Sitkówka-Nowiny będzie prowadzone, w miarę posiadanych możliwości technicznych 

i finansowych, wyłapywanie bezdomnych zwierząt domowych, w szczególności psów. Ze względu na 

znikome zjawisko bezdomności kotów, ich wyłapywanie będzie się odbywało jedynie w przypadkach 

uzasadnionego zagrożenia ich życia lub zdrowia.

Zgodnie z Art. 4 pkt 16 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U.z 2013 r., 

poz. 856 ze zm.),  ilekroć mowa o „zwierzętach bezdomnych” – rozumie się przez to zwierzęta domowe lub 

gospodarskie, które uciekły, zabłąkały się lub zostały porzucone przez człowieka, a nie ma możliwości 
ustalenia ich właściciela lub innej osoby, pod której opieką trwale dotąd pozostawały.

Wyłapywanie bezdomnych zwierząt będzie prowadzone wyłącznie w przypadkach

nie cierpiących zwłoki lub uzasadnionego zagrożenia z ich strony, po wcześniejszym zgłoszeniu  przez 

mieszkańców gminy. Osobą odpowiedzialną za przeciwdziałanie bezdomności zwierząt
w Urzędzie Gminy jest pracownik ds. ochrony środowiska tel. (41) 347-50-77. W związku
z powyższym zgłoszenia będą przyjmowane w:

1. Urzędzie Gminy Sitkówka-Nowiny w godzinach pracy urzędu,

2. Posterunek Policji w Nowinach poza godzinami pracy Urzędu Gminy Sitkówka-Nowiny, w godzinach 

nocnych i w dni wolne  od pracy.

Zgłaszający zobowiązany jest do podania własnych danych osobowych oraz udzielenia niezbędnych 

informacji mogących pomóc w identyfikacji i wyłapaniu zwierzęcia oraz ustalenia jego właściciela lub 

opiekuna.

Wyłapywania dokonywać będzie firma JUKO Sp. z o.o.. ul. Piłsudskiego 54/40, 

42-400 Zawiercie, która została wyłoniona w wyniku postępowania, prowadzonego w oparciu 

o przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych. Bezdomne zwierzęta po wyłapaniu zostaną przewiezione 
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do schroniska w Bolesławiu, ul. Parkowa 60, w celu udzielenia im niezbędnej pomocy oraz zapewnienia im 

dalszej opieki, do czasu adopcji zwierzęcia przez nowego właściciela.

Podczas wyłapywania zwierząt, w przypadkach koniecznych, Gmina zapewnia opiekę zwierzętom 

zranionym, wykazującym słabość lub chorym, realizowaną przez w/w firmę.

W przypadku ustalenia właściciela wyłapanego zwierzęcia, wszystkimi kosztami związanymi 
z wyłapaniem i zapewnieniem niezbędnej opieki zwierzęciu, obciąża się dotychczasowego właściciela.

2.1.2. Zagwarantowanie opieki zwierzętom gospodarskim.

Gmina Sitkówka-Nowiny zapewni opiekę i schronienie bezdomnym zwierzętom gospodarskim 

w wyznaczonym gospodarstwie rolnym w miejscowości Bolechowice, Gmina Sitkówka-Nowiny (dane 

gospodarstwa w aktach Urzędu Gminy Sitkówka-Nowiny).

2.1.3. Zapewnienie całodobowej opieki zwierzętom poszkodowanym w zdarzeniach drogowych.

Całodobową opiekę lekarsko-weterynaryjną w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt 
sprawować będzie firma JUKO Sp. z o.o. z siedzibą w Zawierciu, na podstawie stosownej umowy zawartej 

z Gmina Sitkówka-Nowiny.

2.2. Ograniczanie niekontrolowanego przyrostu liczebności bezdomnych zwierząt domowych, 
w szczególności psów i kotów

2.2.1. Działania ograniczające przyrost populacji psów w gospodarstwach domowych

Realizacja celu ograniczania populacji psów utrzymywanych w gospodarstwach domowych będzie 

polegała na:

1. finansowaniu z budżetu Gminy Sitkówka-Nowiny zabiegów sterylizacji i kastracji psów,

w zależności od zabezpieczonych środków finansowych na dany rok, na podstawie stosownej

w tym względzie uchwały Rady Gminy Sitkówka-Nowiny;

2. podejmowaniu działań promujących sterylizację i kastrację psów (np. edukacja dzieci i młodzieży, akcje 

informacyjne wśród mieszkańców itp.);

Zabiegi sterylizacji i kastracji psów będą finansowane z budżetu Gminy Sitkówka-Nowiny, 

w ramach posiadanych środków finansowych, zabezpieczanych corocznie w budżecie Gminy Sitkówka-

Nowiny. Wymienione zabiegi będą wykonywane w ramach umowy zawartej z Gabinetem Weterynaryjnym 

„PANDA” Jarosław Szymański, mający swoją siedzibę w Kielcach ul. Dewońska 2a, który został 
wyłoniony w wyniku postępowania, prowadzonego w oparciu o przepisy ustawy Prawo zamówień 

publicznych.

Zabiegi sterylizacji i kastracji psów finansowane z budżetu Gminy Sitkówka-Nowiny będą przysługiwały 

wyłącznie właścicielowi zwierzęcia, który spełnia poniższe warunki:

1. stale zamieszkuje na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny;

2. dokonał pisemnego zgłoszenia do Urzędu Gminy Sitkówka-Nowiny faktu posiadania psa;

3. dokonał trwałego oznakowania psa mikroczipem;

4. dopełnił obowiązku podstawowego zaszczepienia psa przeciwko chorobom zakaźnym;

5. dopełnił obowiązku zaszczepienia psa przeciwko wściekliźnie;

6. zgłosił pisemnie do Urzędu Gminy Sitkówka-Nowiny zamiar dokonania w.w. zabiegu (na druku 

stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego programu).

Zabiegi sterylizacji i kastracji psów finansowane z budżetu Gminy Sitkówka-Nowiny będą przysługiwały 

właścicielowi zwierzęcia określonej płci w ilości 1 szt. rocznie.

W związku z ograniczonymi środkami budżetowymi, o zakwalifikowaniu do wykonania zabiegu

w danym roku będzie decydowała kolejność zgłoszeń, aż do wyczerpania środków budżetowych
na dany rok. Po wyczerpaniu rocznych środków finansowych, złożone na dany rok wnioski zostają 

przesunięte  do realizacji w pierwszej kolejności w roku następnym.

Właściciel psa, który zgłosił chęć dokonania zabiegu sterylizacji lub kastracji zwierzęcia
w danym roku, w przypadku rezygnacji  z zabiegu jest zobowiązany niezwłocznie poinformować
o tym fakcie Urząd Gminy Sitkówka-Nowiny.
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2.2.2. Działania ograniczające przyrost populacji kotów w gospodarstwach domowych

Realizacja celu ograniczania populacji kotów utrzymywanych w gospodarstwach domowych będzie 

polegała na:

1. finansowaniu z budżetu Gminy Sitkówka-Nowiny zabiegów sterylizacji i kastracji kotów,

w zależności od zabezpieczonych środków finansowych na dany rok, na podstawie stosownej

w tym względzie uchwały Rady Gminy Sitkówka-Nowiny;

2. podejmowaniu działań promujących sterylizację i kastrację kotów (np. edukacja dzieci

i młodzieży, akcje informacyjne wśród mieszkańców itp.);

Zabiegi sterylizacji i kastracji kotów będą finansowane z budżetu Gminy Sitkówka-Nowiny, 

w ramach posiadanych środków finansowych, zabezpieczanych corocznie w budżecie Gminy Sitkówka-

Nowiny. Wymienione zabiegi będą wykonywane w ramach umowy zawartej z Gabinetem Weterynaryjnym 

„PANDA” Jarosław Szymański, mającym swoją siedzibę w Kielcach ul. Dewońska 2a, który został 
wyłoniony w wyniku postępowania, prowadzonego w oparciu o przepisy ustawy Prawo zamówień 

publicznych.

Zabiegi sterylizacji i kastracji kotów finansowane z budżetu Gminy Sitkówka-Nowiny będą 

przysługiwały wyłącznie właścicielowi zwierzęcia, który spełnia poniższe warunki:

1. stale zamieszkuje na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny;

2. dopełnił obowiązku podstawowego zaszczepienia kota przeciwko chorobom zakaźnym;

3. dopełnił obowiązku zaszczepienia kota przeciwko wściekliźnie;

4. zgłosił pisemnie do Urzędu Gminy Sitkówka-Nowiny zamiar dokonania w.w. zabiegu (na druku 

stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego programu.

Zabiegi sterylizacji i kastracji kotów finansowane z budżetu Gminy Sitkówka-Nowiny będą 

przysługiwały właścicielowi zwierzęcia określonej płci w ilości 1 szt. rocznie.

W związku z ograniczonymi środkami budżetowymi, o zakwalifikowaniu do wykonania zabiegu 

w danym roku będzie decydowała kolejność zgłoszeń, aż do wyczerpania środków budżetowych na dany 

rok. Po wyczerpaniu rocznych  środków finansowych, złożone na dany rok wnioski zostają przesunięte do 

realizacji w pierwszej kolejności w roku następnym.

Właściciel kota, który zgłosił chęć dokonania zabiegu sterylizacji lub kastracji zwierzęcia w danym roku, 

w przypadku rezygnacji z zabiegu jest zobowiązany niezwłocznie poinformować o tym fakcie Urząd Gminy 

Sitkówka-Nowiny.

2.2.3. Opieka nad wolno żyjącymi kotami.

Opieka nad wolno żyjącymi kotami realizowana będzie poprzez:

1. ustalenie miejsc, w których przebywają koty,

2. zapewnienie dokarmiania oraz zapewnienie im wody pitnej w miejscach ustalonych jak wyżej,

3. w miarę możliwości zapewnienie miejsca w schronisku w szczególności na okres zimowy.

Ponadto należy zauważyć, że koty wolno żyjące, bytujące w piwnicach budynków mieszkalnych należą 

do lokalnego ekosystemu. Ich obecność zapobiega rozprzestrzenianiu się gryzoni. Zwierzęta te nie należą do 

bezdomnych dlatego należy zapewnić im jedynie warunki bytowania.

2.2.4. Usypianie ślepych mitów.

Usypianie ślepych miotów dokonywane będzie zgodnie z art. 11a ust. 2 pkt 6 w/w ustawy i zostanie 

zlecone podmiotowi prowadzącemu schronisko dla bezdomnych zwierząt, tj. firmę JUKO Sp. z o.o. ul. 

Piłsudskiego 54/40, 42-200 Zawiercie, prowadzącej schronisko dla bezdomnych zwierząt w Bolesławiu, ul. 

Parkowa 60. Sam zabieg uśpienia powinien być wykonany przez lekarza weterynarii w sposób humanitarny. 

Zwłoki uśpionych zwierząt muszą być odpowiednio zabezpieczone do czasu zabrania ich przez 

odpowiednie służby do tego przeznaczone.

2.2.5. Adopcja oraz trwałe znakowanie i sterylizacja bezdomnych psów i kotów wyłapanych 
z terenu Gminy Sitkówka-Nowiny

Realizacja celu ograniczania populacji bezdomnych psów i kotów będzie polegała na:
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1. podejmowaniu działań promujących adopcję bezdomnych psów i kotów (np. organizowanie akcji 

adopcyjnych, edukacja dzieci i młodzieży, akcje informacyjne wśród mieszkańców itp.);

2. finansowaniu z budżetu Gminy Sitkówka-Nowiny, na podstawie stosownej w tym względzie uchwały 

Rady Gminy Sitkówka-Nowiny

3. zabiegów trwałego znakowania bezdomnych psów wyłapanych z terenu Gminy Sitkówka-Nowiny, które 

przekazano do adopcji;

4. sterylizacji i kastracji bezdomnych psów i kotów wyłapanych z terenu Gminy Sitkówka-Nowiny, które 

przekazano do adopcji.

Zabiegi trwałego znakowania, sterylizacji i kastracji zwierząt domowych, wyłapanych z terenu Gminy 

Sitkówka-Nowiny, które przekazano do adopcji, będą wykonywane przez firmę JUKO

Sp. z o.o. z siedzibą w Zawierciu.

2.2.6. Współpraca z organizacjami społecznymi, organami stojącymi na straży prawa, 
samorządami i instytucjami administracji publicznej oraz inne działania służące osiąganiu założonych 
w programie celów

W ramach realizacji programu przewiduje się nawiązanie współpracy z organizacjami społecznymi, 
których statutowym celem działania jest przeciwdziałanie bezdomności zwierząt, z Inspekcją Weterynaryjną 

i samorządem lekarsko-weterynaryjnym, a także wszystkimi osobami, które podejmują działania 

zmierzające do poprawy bytowania zwierząt, z organami stojącymi na straży przestrzegania prawa, 

z samorządami i instytucjami administracji publicznej.

Współpraca ta będzie polegać na:

1. prowadzeniu szerokich akcji edukacyjnych wśród mieszkańców na temat zasad humanitarnego 

traktowania zwierząt oraz odpowiedzialnej opieki nad nimi,

2. prowadzeniu szerokich akcji edukacyjnych wśród młodzieży szkolnej i przedszkolnej na temat zasad 

humanitarnego traktowania zwierząt oraz odpowiedzialnej opieki nad nimi,

3. współpraca z organami stojącymi na straży prawa w celu konsekwentnego egzekwowania przepisów 

dotyczących utrzymywania i traktowania zwierząt,

4. inne działania służące osiąganiu założonych w programie celów m.in. :

1) prowadzenie akcji trwałego znakowania zwierząt mikroczipami, które będą finansowane z budżetu Gminy 

Sitkówka-Nowiny,

2) bieżąca współpraca z sąsiednimi samorządami szczebla gminnego w celu prowadzenia wspólnych działań 

mających na celu zapobieganie bezdomności zwierząt, w szczególności psów i kotów,

3) bieżąca współpraca z organizacjami społecznymi, których statutowym celem działania jest 

przeciwdziałanie bezdomności zwierząt,

4) współpraca i sprzyjanie osobom fizycznym, które podejmują działania na rzecz ochrony zwierząt jako 

wolontariusze,

5) współpraca z lokalnymi mediami w celu promowania ochrony i humanitarnego traktowania zwierząt oraz 

odpowiedzialnej opieki nad nimi, ze szczególnym uwzględnieniem zapobiegania występowania problemu 

bezdomności psów i kotów.

2.3. Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt.

Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt prowadzone będzie z wykorzystaniem 

elektronicznej bazy danych zwierząt. W celu usprawnienia procesu adopcyjnego zwierząt wyłapanych 

z terenu Gminy Sitkówka-Nowiny, przebywających w schronisku podejmowane będą następujące 

działania:

1. Zamieszczanie w lokalnej prasie informacji dotyczących zwierząt przeznaczonych do adopcji wraz ze 

zdjęciami;

2. Promocja adopcji zwierząt ze schroniska poprzez umieszczanie ogłoszeń na tablicach ogłoszeń, a także 

organizowanie akcji promocyjnych.
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3. Podsumowanie

Realizacja programu zależy przede wszystkim od zaangażowania i wspólnej pracy mieszkańców Gminy 

Sitkówka-Nowiny, organizacji społecznych, samorządów i instytucji publicznych. Efektem tego powinno 

być:

1. zahamowanie niekontrolowanego przyrostu populacji zwierząt, które pozostają bez należytej opieki 

i mogą stwarzać zagrożenie dla ludzi i innych zwierząt,

2. podniesienie świadomości społecznej w zakresie humanitarnego traktowania zwierząt jako istot, którym 

jesteśmy winni opiekę i szacunek,

3. promocja Gminy Sitkówka-Nowiny jako przykładnej  wspólnoty.

 

Przewodnicząca Rady Gminy

Zofia Duchniak
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Załącznik Nr 1

ZGŁOSZENIE
ZAMIARU STERYLIZACJI LUB KASTRACJI PSA

1. Wnioskodawca (* właściciel / opiekun psa): ……………………………………………………..

(imię i nazwisko)

2. Adres zameldowania (* stały / czasowy): ………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………..

(nazwa miejscowości, ulica, nr domu, nr lokalu, kod pocztowy)

3. Adres zamieszkania: ………………………………………………………………………....

……………………………………………………………………………………………………..

(nazwa miejscowości, ulica, nr domu, nr lokalu, kod pocztowy)

4. Numer telefonu: …………………………………………………………………………………...

5. Informacje dotyczące psa /uzupełnić/:

Imię: ………………………………………………………………………………….........

Płeć: ………...…………………...........................................................................................

Wiek: ………………………………………………………………………………………

Nr transpondera (mikroczipu): …………………………………………………………….

Adres nieruchomości, na której stale przebywa pies: ……………………………………..

……………………………………………………………………………………………..

6. Dodatkowe obowiązki określone w ppkt 2.2.1 Programu Ochrony i Zapobiegania Bezdomności Zwierząt 
Domowych na Terenie Gminy Sitkówka-Nowiny /zaznaczyć odpowiednie pole /:

□ aktualne podstawowe szczepienia przeciwko chorobom zakaźnym

□ aktualne podstawowe szczepienia przeciwko wściekliźnie

7. Oświadczam, że dane zawarte w powyższym wniosku wypełniłem(am) zgodnie z prawdą                      

oraz wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu dla potrzeb realizacji 

zadania sterylizacji i kastracji psów, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych. 

(Dz. U. z 2016 r., poz.922)

……………………………………………………………..

(data i podpis wnioskodawcy)
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Załącznik Nr 2

ZGŁOSZENIE
ZAMIARU STERYLIZACJI LUB KASTRACJI KOTA

1. Wnioskodawca (* właściciel / opiekun kota): ……………………………………………………..

(imię i nazwisko)

2. Adres zameldowania (* stały / czasowy): ………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………..

(nazwa miejscowości, ulica, nr domu, nr lokalu, kod pocztowy)

3. Adres zamieszkania: ………………………………………………………………………....

……………………………………………………………………………………………………..

(nazwa miejscowości, ulica, nr domu, nr lokalu, kod pocztowy)

4. Numer telefonu: …………………………………………………………………………………...

5. Informacje dotyczące kota /uzupełnić/:

Imię: ………………………………………………………………………………….........

Płeć: ………...…………………...........................................................................................

Wiek: ………………………………………………………………………………………

Adres nieruchomości, na której stale przebywa kot: ……………………………………..

……………………………………………………………………………………………..

8. Dodatkowe obowiązki określone w ppkt 2.2.2 Programu Ochrony i Zapobiegania Bezdomności Zwierząt 
Domowych na Terenie Gminy Sitkówka-Nowiny /zaznaczyć odpowiednie pole /:

□ aktualne podstawowe szczepienia przeciwko chorobom zakaźnym

□ aktualne podstawowe szczepienia przeciwko wściekliźnie

6. Oświadczam, że dane zawarte w powyższym wniosku wypełniłem(am) zgodnie z prawdą                      

oraz wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu dla potrzeb realizacji 

zadania sterylizacji i kastracji kotów, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych. 

(Dz. U. z 2016 r., poz.922)

……………………………………………………………..

(data i podpis wnioskodawcy)
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