
UCHWAŁA NR 54/VI/19
RADY GMINY SŁUPNO

z dnia 28 marca 2019 r.

w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 
zwierząt na terenie gminy Słupno na rok 2019”

Na podstawie art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2019 r., poz. 122) oraz 
art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. 
poz. 506) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się do realizacji „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 
bezdomności zwierząt na terenie gminy Słupno na rok 2019” stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i wchodzi 
w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia. 

 

Przewodnicząca Rady Gminy Słupno

Małgorzata Sawicka

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 24 kwietnia 2019 r.

Poz. 5595



 

 

 

 

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 

zwierząt na terenie Gminy Słupno na rok 2019 

 

 

 Rozdział 1 

 

POSTANOWIENIA  OGÓLNE 

 

§ 1 

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt  

na terenie Gminy Słupno określa zasady opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 

zasady zapobiegania bezdomności zwierząt i ma zastosowanie do: 

1) zwierząt bezdomnych, w tym w szczególności psów i kotów, 

2) kotów wolno żyjących, 

3) zwierząt gospodarskich odebranym właścicielom, 

4) zwierząt biorących udział w zdarzeniach drogowych, 

5) zwierząt domowych, przy pełnym poszanowaniu praw właścicieli zwierząt lub 

innych osób, pod których opieką zwierzęta pozostają. 

 

§ 2 

 Ilekroć w programie jest mowa o: 

1) urzędzie - należy przez to rozumieć Urząd Gminy w Słupnie, 

2) schronisku - należy przez to rozumieć Ośrodek Opieki nad Zwierzętami                          

w Węgrowie, 86-302 Węgrowo 4, prowadzone przez Przedsiębiorstwo Handlowo 

Usługowe „DANIEL” Artur Zielaskowski ul. Paderewskiego 190, 86-300 

Grudziądz.; 

3) kotach wolno żyjących - należy przez to rozumieć koty nieudomowione żyjące  

w warunkach niezależnych od człowieka (żyjące w otoczeniu człowieka w stanie 

dzikim); 

4) lekarzu weterynarii – należy rozumieć osobę prowadzącą indywidualną praktykę 

weterynaryjną; 
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5) opiekunie społecznym - należy rozumieć osobę, która sprawuje opiekę nad wolno             

żyjącymi kotami na terenie Gminy Słupno; 

6) programie – należy przez to rozumieć Program opieki nad zwierzętami 

bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Słupno        

w 2019r; 

7) ustawie – należy rozumieć ustawę z dnia 21 sierpnia 1997 o ochronie zwierząt  

(Dz. U. z 2019, poz. 122); 

8) właścicielu - należy przez to rozumieć osobę będącą mieszkańcem Gminy Słupno 

posiadającą zwierzę lub zwierzęta, o których mowa w niniejszym Programie; 

9) zwierzętach bezdomnych - należy przez to rozumieć 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; 

10) zwierzętach domowych - należy przez to rozumieć zwierzęta tradycyjnie 

przebywające   wraz z człowiekiem w jego domu lub w innym odpowiednim 

pomieszczeniu, utrzymywane przez człowieka w charakterze jego towarzysza; 

11) zwierzętach gospodarskich - należy przez to rozumieć zwierzęta gospodarskie  

w rozumieniu przepisów o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich; 

 

Rozdział 2 

CELE PROGRAMU 

 

§ 3 

Celem Programu jest: 

1) opieka nad zwierzętami bezdomnymi na terenie Gminy Słupno, 

2) zapobieganie bezdomności zwierząt z terenu Gminy Słupno, 

3) edukacja mieszkańców gminy w zakresie humanitarnego traktowania zwierząt. 

 

§ 4 

Priorytetowe zadania Programu to: 

1) zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku, 

2) opieka nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie, 

3) obligatoryjna sterylizacja i kastracja zwierząt bezdomnych w schronisku, 

4) sterylizacja zwierząt w gminie, przy pełnym poszanowaniu praw właścicieli 

zwierząt lub innych osób, pod których opieką zwierzęta pozostają. 
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5) poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt, 

6) usypianie ślepych miotów, 

7) wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt 

gospodarskich, 

8) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych  

z udziałem zwierząt, 

9) odławianie bezdomnych zwierząt, 

10) edukacja mieszkańców gminy Słupno. 

 

 

Rozdział 3 

OPIEKA NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI 

 

§ 5 

Gmina Słupno zapewnia zwierzętom bezdomnym miejsca w schronisku w ramach 

zawartej umowy z przedsiębiorcą prowadzącym schronisko. 

 

§ 6 

1. Odławianie bezdomnych zwierząt będzie prowadzone przez schronisko za pomocą 

specjalistycznego sprzętu, który nie będzie stwarzał zagrożenia życia i zdrowia 

zwierząt, oraz nie będzie zadawał im cierpienia.  

2. Odławianym zwierzętom zapewniona zostanie opieka weterynaryjna oraz miejsce  

w schronisku.  

3. Odławianie zwierząt odbywać się będzie tylko po potwierdzeniu o pozostających bez 

opieki zwierzętach, w stosunku do których nie istnieje możliwość ustalenia ich 

właściciela lub innej osoby, pod której opieką dotychczas pozostawały. 

 

§ 7 

1. Sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi, w tym ich dokarmianie mogą 

realizować     opiekunowie społeczni. 

2. Osoba, która chce pełnić funkcję opiekuna społecznego zgłasza się do urzędu                        

i deklaruje chęć pełnienia tej funkcji. (zał. nr 1) 

3. Deklaracja nie może dotyczyć dokarmiania kotów posiadających właściciela.  

4. Opiekun społeczny chcący uzyskać skierowanie na podstawowe leczenie, zabieg 

sterylizacji kotek, odrobaczenia, uśpienia ślepego miotu, szczepienie przeciwko 
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wściekliźnie, chorobom zakaźnym lub odpchlenie, obowiązany jest do złożenia 

odpowiedniego wniosku do Urzędu Gminy w Słupnie. (zał. nr 2,3,4,5,6,7,8) 

5. Wójt Gminy Słupno prowadzi rejestr opiekunów kotów wolno żyjących opiewający 

informacje: liczebność, miejsce przebywania oraz dane opiekunów. 

 

§ 8 

Wójt Gminy Słupno wskazuje gospodarstwo rolne w miejscowości Rydzyno 35, w celu 

zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich, które zostały odebrane właścicielom             

w wyniku traktowania ich w sposób określony w art. 6 ust. 2 ustawy.    

 

§ 9 

1. W przypadkach zdarzeń drogowych całodobową opiekę weterynaryjną z udziałem 

zwierząt realizuje lekarz weterynarii Małgorzata Kikolska, prowadząca Gabinet 

Weterynaryjny „Zwierzak” w m. Cekanowo przy ul. Wiejskiej 24, z którą Gmina Słupno 

ma podpisaną umowę.  

 

2. Utylizacją zwłok bezdomnych zwierząt, powstałych w wyniku zdarzeń drogowych 

zajmuje się Przedsiębiorstwo Przemysłowo - Handlowe Sp. z o.o. z siedzibą we 

Florianowie 24, 99-311 Bedlno, z którym Gmina Słupno ma podpisaną umowę. 

 

 

Rozdział 4 

ZAPOBIEGANIE BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT 

 

§ 10 

Zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy Słupno polega na: 

1) odławianiu bezdomnych zwierząt; 

2) zmniejszaniu populacji bezdomnych zwierząt poprzez sterylizację i kastrację;  

3) usypianie ślepych miotów; 

4) poszukiwaniu nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt. 
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§ 11 

Realizację zadań wymienionych  w §10 powierza się Schronisku. 

 

 

§ 12 

Wójt Gminy Słupno prowadzi we współpracy ze Schroniskiem działania edukacyjne               

w zakresie propagowania sterylizacji i kastracji zwierząt domowych, jako jednej z metod 

unikania niekontrolowanej rozrodczości zwierząt. 

 

§ 13 

Wójt Gminy prowadzi we współpracy ze Spółdzielnią Socjalną Osób Prawnych „CUŚ” 

akcję „Adoptuj – nie kupuj” zachęcającą do adopcji bezdomnych zwierząt z terenu Gminy 

Słupno. Akcje promujące adopcję prowadzone są na portalach społecznościowych,                 

w szkołach oraz wśród mieszkańców gminy.  

 

§ 14 

Wójt Gminy prowadzi we współpracy z lekarzem weterynarii działania związane ze 

sterylizacją psów oraz kotów domowych z terenu Gminy Słupno na poniższych 

zasadach: 

1) Gmina pokrywa 100% kosztów związanych z zabiegiem sterylizacji do momentu 

wyczerpania środków finansowych zabezpieczonych w budżecie Gminy na rok 

2019, z wyłączeniem przygotowania zwierzęcia do zabiegu, tj. np. odrobaczenie, 

odpchlenie, szczepienie, ewentualne wizyty po zabiegowe. 

2) Zabiegi sterylizacji dofinansowane są tylko właścicielom psów i kotów, którzy są 

zameldowani na terenie Gminy Słupno. 

3) Zabiegi sterylizacji dofinansowane są tylko właścicielom psów, którzy dopełnili 

obowiązku zaszczepienia zwierzęcia przeciwko wściekliźnie. 

4) Właściciele zwierząt chcący skorzystać z finansowania zabiegu składają wniosek 

(zał. 9) do Wójta Gminy Słupno. 

5) Zabiegi wykonywane są w Gabinecie Weterynaryjnym „Zwierzak” w m. Cekanowo 

przy ul. Wiejskiej 24, z którym Gmina Słupno ma podpisaną umowę, na podstawie 

skierowania (zał. 10) uzyskanego w Wydziale Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodno-Kanalizacyjnej Urzędu Gminy w Słupnie. 

6) Każdy właściciel może skorzystać z finansowania zabiegu maksymalnie dla 

jednego zwierzęcia nie częściej niż raz na rok. 
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§ 15 

1. Właściciel, który zamierza pozbyć się zwierzęcia jest zobowiązany do zapewnienia 

mu opieki i znalezienia nowego właściciela. 

2. Za poszukiwanie nowych właścicieli dla psów i kotów o których mowa w ust.                        

1 odpowiadają ich dotychczasowi właściciele. 

 

Rozdział 5 

Edukacja mieszkańców  

 

§ 15 

Urząd Gminy w Słupnie w ramach Programu prowadzi działania edukacyjne w zakresie 

odpowiedniej i właściwej opieki nad zwierzętami oraz ich humanitarnego traktowania. 

 

Rozdział 6 

FINANSOWANIE PROGRAMU 

 

§ 16 

1. Środki finansowe na realizację zadań wynikających z Programu w 2019 roku są 

zabezpieczone w budżecie Gminy Słupno i wynoszą 87 000 zł. (słownie: osiemdziesiąt 

siedem tysięcy złotych).  
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Załącznik nr 1 do Programu opieki nad 
zwierzętami bezdomnymi oraz  
zapobiegania bezdomności zwierząt 
na terenie Gminy Słupno na rok 2019 

 

DEKLARACJA OPIEKUNA SPOŁECZNEGO KOTÓW WOLNO ŻYJĄCYCH 

Imię i nazwisko 
Opiekuna społecznego kotów wolno 
żyjących 

 

Adres zamieszkania, 
numer telefonu 

 

Koty wolno żyjące objęte opieką, 
ich liczba i płeć (jeżeli jest znana) 

 

Forma udzielanej kotom wolno 
żyjącym opieki  
(np. dokarmianie, schronienie) 

 

Miejsce przebywania kotów wolno 
żyjących 

 

 

Zobowiązuję się informować Urząd Gminy w Słupnie o wszelkich zmianach danych podanych                

w powyższej tabeli, w tym o fakcie zaprzestania udzielania zadeklarowanej przeze mnie pomocy. 

 

Niniejszym chcę otrzymywać/ nie chcę otrzymywać* wsparcia w postaci karmy dla kotów 

wolno żyjących, których jestem społecznym opiekunem (*niepotrzebne skreślić). 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych we wniosku dla potrzeb 

wynikających z realizacji „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 

zwierząt na terenie Gminy Słupno na 2019 rok” zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych 

osobowych (Dz. U. Z 2018r., poz. 1000). 

Administratorem danych osobowych jest Wójt Gminy Słupno. Przetwarzamy Państwa dane osobowe 

wyłącznie w celu wykonania zadań Administratora, które wynikają z przepisów prawa oraz zadań 

realizowanych w interesie publicznym. Mają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo 

ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia i wniesienia sprzeciwu. Więcej 

informacji znajdą Państwo na stronie www.slupno.eu w zakładce ochrona danych osobowych. 

              
 
                                                                       
                                                                                                                                 …..................................................                                               
…...................................................       
        miejscowość, data                                                                                                   podpis opiekuna społecznego  

                                                                                                                               kotów wolno żyjących 
 

 Potwierdzam dane przedstawione w niniejszej deklaracji: 
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                                                                                                                            Załącznik nr 2 do Programu opieki nad 
zwierzętami bezdomnymi oraz  
zapobiegania bezdomności zwierząt 
na terenie Gminy Słupno na rok 2019 

 

. 
WNIOSEK O UZYSKANIE SKIEROWANIA NA PODSTAWOWE LECZENIE 

WETERYNARYJNE WOLNO ŻYJĄCYCH KOTÓW  
w ramach “Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie Gminy Słupno na rok 2019” 
 

Imię i nazwisko osoby zgłaszającej 
 

Adres zamieszkania osoby 
zgłaszającej 
 
Numer telefonu 

 

Ilość kotów wolno żyjących 
zgłoszonych do leczenia (szt.) 

 

Rodzaj choroby, uszczerbku na 
zdrowiu (w przypadku, gdy jest 
znana zgłaszającemu) 

 

Miejsce przebywania zwierząt  

Informacje dodatkowe  

 
 
Oświadczam, że zgłoszone przeze mnie do leczenia weterynaryjnego koty są kotami wolno 
żyjącymi. 
 
Zobowiązuje się do doprowadzenia zwierząt do lekarza weterynarii wskazanego przez Gminę 
Słupno, w której zostanie wykonane podstawowe leczenie weterynaryjne kotów wolno żyjących 
oraz do odebrania kotów od lekarza weterynarii w terminie wskazanym przez tego lekarza. 

 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych we wniosku dla potrzeb wynikających z realizacji „Programu 

opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Słupno na 2019 rok” zgodnie z 

ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Z 2018r., poz. 1000). 

Administratorem danych osobowych jest Wójt Gminy Słupno. Przetwarzamy Państwa dane osobowe wyłącznie w celu wykonania 

zadań Administratora, które wynikają z przepisów prawa oraz zadań realizowanych w interesie publicznym. Mają Państwo prawo 

dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia i wniesienia 

sprzeciwu. Więcej informacji znajdą Państwo na stronie www.slupno.eu w zakładce ochrona danych osobowych. 

 
 
 
                                                 
     ………………………......                                                      ................................................... 
        miejscowość, data                                                   podpis osoby zgłaszającej zwierzęta do zabiegu 
 
 
 
 
 
UWAGA! 

1) Gmina Słupno ponosi jedynie koszty podstawowego leczenia kotów wolno żyjących z terenu Gminy Słupno  
2) Leczeniem mogą być objęte tylko koty zgłoszone wcześniej do rejestru kotów wolno żyjących na terenie 

Gminy Słupno 
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Załącznik nr 3 do Programu opieki nad 
zwierzętami bezdomnymi oraz  
zapobiegania bezdomności zwierząt 
na terenie Gminy Słupno na rok 2019 

 
Słupno, …………….…….. 

 

 
SKIEROWANIE NA PODSTAWOWE LECZENIE WETERYNARYJNE  

KOTÓW WOLNO ŻYJĄCYCH  
w ramach “Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie Gminy Słupno na rok 2019” 
 

 
Niniejszym kieruję bezdomne koty zgłoszone przez:……………………………………………………   

 

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

 

na podstawowe leczenie weterynaryjne, które wykonane zostanie przez gabinet weterynaryjny 

„Zwierzak” Małgorzata Kikolska, Cekanowo, ul. Wiejska 24, gm. Słupno 

 

Ilość zwierząt zgłoszonych do leczenia: ……...szt. 

 

Zwierzęta na leczenie doprowadzone zostaną przez: ……………………………………………… 

 

 

Po leczeniu zwierzęta zostaną odebrane przez: …………………………………………………….. 

 
 
 
 
 
 
 
 

…................................................. 
                  podpis przedstawiciela Gminy 

                     Słupno wydającego skierowanie 
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Załącznik nr 4 do Programu opieki nad 
zwierzętami bezdomnymi oraz  
zapobiegania bezdomności zwierząt 
na terenie Gminy Słupno na rok 2019 

 

WNIOSEK O UZYSKANIE SKIEROWANIA NA ZABIEG STERYLIZACJI WOLNO 

ŻYJĄCYCH KOTEK LUB UŚPIENIE ŚLEPYCH MIOTÓW*  

w ramach “Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie Gminy Słupno na rok 2019” 

 

Imię i nazwisko osoby zgłaszającej  

Adres zamieszkania osoby 
zgłaszającej 
oraz numer telefonu 

 

Podać rodzaj zwierzęcia  

Ilość zwierząt zgłoszonych do 
zabiegu (szt.) 

 

Rodzaj zabiegu 
[sterylizacja (szt.), lub uśpienie 
ślepego miotu (szt.)] 

 

Miejsce przebywania zwierząt  

Informacje dodatkowe  

 
Oświadczam, że zgłoszone przeze mnie do zabiegu bezpłatnej sterylizacji lub usypiania ślepych miotów 
koty są kotami wolno żyjącymi. 
 
Zobowiązuje się do doprowadzenia zwierząt do lekarza weterynarii wskazanego przez Gminę Słupno, w 
której dokonany zostanie zabieg oraz do odebrania wysterylizowanych kotek wolno żyjących w terminie 
podanym przez lekarza weterynarii.  
Po wykonaniu zabiegu sterylizacji i zachowaniu wskazanego przez lekarza weterynarii okresu ochronnego 
kotki będą przeze mnie wypuszczane w miejscu ich wcześniejszego pochwycenia. 
 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych we wniosku dla potrzeb wynikających z realizacji „Programu 

opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Słupno na 2019 rok” zgodnie z 

ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Z 2018r., poz. 1000). 

Administratorem danych osobowych jest Wójt Gminy Słupno. Przetwarzamy Państwa dane osobowe wyłącznie w celu wykonania 

zadań Administratora, które wynikają z przepisów prawa oraz zadań realizowanych w interesie publicznym. Mają Państwo prawo 

dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia i wniesienia 

sprzeciwu. Więcej informacji znajdą Państwo na stronie www.slupno.eu w zakładce ochrona danych osobowych. 

 
…................................................                                                                                  ................................................................ 
          miejscowość, data                                                                                      podpis osoby zgłaszającej zwierzęta do zabiegu 
 

 
*niepotrzebne skreślić 

 
UWAGA! Gmina Słupno ponosi jedynie koszty wykonania zabiegu: 

- sterylizacji kotek wolno żyjących, 
- usypiania ślepych miotów. 
 
Po wykonaniu zabiegu sterylizacji i zachowaniu wskazanego przez lekarza weterynarii okresu ochronnego kotki będą 
wypuszczane przez społecznych Opiekunów kotów wolno żyjących w miejscu ich wcześniejszego pochwycenia. 
Wielkość środków przeznaczonych na przeprowadzenie zabiegów sterylizacji kotek wolno żyjących oraz usypiania 
ślepych miotów jest ograniczona. 
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Załącznik nr 5 do Programu opieki nad 
zwierzętami bezdomnymi oraz  
zapobiegania bezdomności zwierząt 
na terenie Gminy Słupno na rok 2019 

 

 
Słupno, …………..……………... 

 

 
SKIEROWANIE NA ZABIEG STERYLIZACJI BEZDOMNYCH KOTEK LUB UŚPIENIE 

ŚLEPYCH MIOTÓW* w ramach “Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi 
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Słupno na rok 2019” 

 
 
 

Niniejszym kieruję …………………………………………….…………………… zgłoszone przez: 

.................................................................................................................................................... 

na zabieg sterylizacji lub uśpienie ślepego miotu*, który wykonany zostanie 

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

.......................................................................................................................................................... 

Ilość zwierząt zgłoszonych do zabiegu: ..............szt. 

Rodzaj zabiegu: 

 sterylizacja: …..........szt. 

 uśpienie ślepego miotu ………............................................................................................... 

Zwierzęta na zabieg doprowadzone zostaną przez:...........................………………………………… 

Po wykonaniu zabiegu zwierzęta zostaną odebrane przez: .........................................................… 

 
 
 
 

….............................................................. 
                    podpis przedstawiciela Gminy Słupno 

                        wydającego skierowanie 

 

 

 

 

 

 

*niepotrzebne skreślić 
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Załącznik nr 6 do Programu opieki nad 
zwierzętami bezdomnymi oraz  
zapobiegania bezdomności zwierząt 
na terenie Gminy Słupno na rok 2019 

 

WNIOSEK O UZYSKANIE SKIEROWANIA NA ODROBACZENIE, ODPCHLENIE, 

SZCZEPIENIE PRZECIWKO WŚCIEKLIŹNIE, SZCZEPIENIE PRZECIWKO 

 CHOROBOM ZAKAŹNYM* 

w ramach “Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt 

na terenie Gminy Słupno na rok 2019” 

Imię i nazwisko osoby zgłaszającej  

Adres zamieszkania osoby zgłaszającej 

oraz numer telefonu 

 

Podać rodzaj zwierzęcia  

Ilość zwierząt zgłoszonych do zabiegu 

(szt.) 

 

Rodzaj zabiegu (odrobaczenie, 

odpchlenie, szczepienie przeciwko 

wściekliźnie, szczepienie przeciwko 

chorobom zakaźnym) 

 

Miejsce przebywania zwierząt  

Informacje dodatkowe  

 
Oświadczam, że zgłoszone przeze mnie koty są kotami wolno żyjącymi. 
 
Zobowiązuje się do doprowadzenia zwierząt do lekarza weterynarii wskazanego przez Gminę Słupno, w 
której dokonany zostanie zabieg oraz do odebrania wysterylizowanych kotek wolno żyjących w terminie 
podanym przez lekarza weterynarii.  
Po wykonaniu zabiegu sterylizacji i zachowaniu wskazanego przez lekarza weterynarii okresu ochronnego 
kotki będą przeze mnie wypuszczane w miejscu ich wcześniejszego pochwycenia. 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych we wniosku dla potrzeb wynikających z realizacji „Programu 

opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Słupno na 2019 rok” zgodnie z 

ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Z 2018r., poz. 1000). 

Administratorem danych osobowych jest Wójt Gminy Słupno. Przetwarzamy Państwa dane osobowe wyłącznie w celu wykonania 

zadań Administratora, które wynikają z przepisów prawa oraz zadań realizowanych w interesie publicznym. Mają Państwo prawo 

dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia i wniesienia 

sprzeciwu. Więcej informacji znajdą Państwo na stronie www.slupno.eu w zakładce ochrona danych osobowych. 

        …................................................                                                                        ................................................................ 
                miejscowość, data                                                                                podpis osoby zgłaszającej zwierzęta do zabiegu 

 
 
*niepotrzebne skreślić 
 
UWAGA! Gmina Słupno ponosi jedynie koszty wykonania zabiegu: 

- sterylizacji kotek wolno żyjących, 
- usypiania ślepych miotów. 
 
Po wykonaniu zabiegu sterylizacji i zachowaniu wskazanego przez lekarza weterynarii okresu ochronnego kotki będą 
wypuszczane przez społecznych Opiekunów kotów wolno żyjących w miejscu ich wcześniejszego pochwycenia. 
Wielkość środków przeznaczonych na przeprowadzenie zabiegów sterylizacji kotek wolno żyjących oraz usypiania 
ślepych miotów jest ograniczona.  
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Załącznik nr 7 do Programu opieki nad 
zwierzętami bezdomnymi oraz  
zapobiegania bezdomności zwierząt 
na terenie Gminy Słupno na rok 2019 

 
 

SKIEROWANIE NA ODROBACZENIE, ODPCHLENIE, SZCZEPIENIE PRZECIWKO 

WŚCIEKLIŹNIE, SZCZEPIENIE PRZECIWKO CHOROBOM ZAKAŹNYM* 

KOTÓW WOLNO ŻYJĄCYCH  
w ramach “Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie Gminy Słupno na rok 2019” 
 

 
Niniejszym kieruję bezdomne koty zgłoszone przez:  ………………………………………… 

 

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

 

na odrobaczenie, odpchlenie, szczepienie przeciwko wściekliźnie, szczepienie przeciwko 

chorobom zakaźnym*, które wykonane zostanie przez ………………………………………. 

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

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

 

Ilość zwierząt zgłoszonych do leczenia: ……..szt. 

 

Zwierzęta na leczenie doprowadzone zostaną przez: ………………………………………… 

 

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

 

Po leczeniu zwierzęta zostaną odebrane przez: ……..……………………………………….. 

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

 
 
 

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

                  podpis przedstawiciela Gminy 
                     Słupno wydającego skierowanie 

 

 

 

 

 

 

*niepotrzebne skreślić 
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Załącznik nr 8 do Programu opieki nad 
zwierzętami bezdomnymi oraz  
zapobiegania bezdomności zwierząt 
na terenie Gminy Słupno na rok 2019 

 
 

WNIOSEK SPOŁECZNEGO OPIEKUNA ZWIERZĄT  

O PRZYZNANIE KARMY DLA KOTÓW WOLNOŻYJĄCYCH  

 

I. Dane społecznego opiekuna zwierząt (wypełnia społeczny opiekun zwierząt): 

Imię i nazwisko ………………………………………….………………………………………… 

Adres zamieszkania ……………………………………………………………………………… 

Telefon kontaktowy ……………………………………………………………………………… 

 

II. Proszę o pomoc w postaci karmy dla dokarmianych przeze mnie wolno 

żyjących kotów (wypełnia społeczny opiekun zwierząt): 

 

Ilość kotów Miejsce dokarmiania zwierząt: 

  

 

 …………………………..                                                                                       ………………………………..… 
                   (data)                                                                                                      (podpis opiekuna zwierząt)             
               

III. Potwierdzenie przyznania karmy (wypełnia pracownik Urzędu Gminy) 

 
W dniu ……………………………………….……    

 

przyznano …………………………… kg  karmy  

 

Podpis pracownika …………….……………….. 

 

Potwierdzenie otrzymania karmy ………………………………………….. 
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Załącznik nr 9 do Programu opieki nad 
zwierzętami bezdomnymi oraz  
zapobiegania bezdomności zwierząt 
na terenie Gminy Słupno na rok 2019 

 

WNIOSEK O UZYSKANIE SKIEROWANIA NA ZABIEG STERYLIZACJI 

PSÓW/KOTÓW 

w ramach “Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie Gminy Słupno na rok 2019” 

Imię i nazwisko osoby 

zgłaszającej 
 

Adres zamieszkania osoby 

zgłaszającej 

oraz numer telefonu 

 

Podać rodzaj zwierzęcia  

Ilość zwierząt zgłoszonych do 

zabiegu (szt.) 
 

Miejsce przebywania zwierząt  

Informacje dodatkowe  

 
 
Zobowiązuje się do doprowadzenia zwierzęcia do lekarza weterynarii wskazanego przez Gminę 
Słupno, w której dokonany zostanie zabieg oraz do odebrania wysterylizowanych kotów/psów w 
terminie podanym przez lekarza weterynarii.  

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych we wniosku dla potrzeb wynikających z 

realizacji „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy 

Słupno na 2019 rok” zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Z 2018r., poz. 

1000). 

Administratorem danych osobowych jest Wójt Gminy Słupno. Przetwarzamy Państwa dane osobowe wyłącznie w celu 

wykonania zadań Administratora, które wynikają z przepisów prawa oraz zadań realizowanych w interesie publicznym. 

Mają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia 

przetwarzania, przenoszenia i wniesienia sprzeciwu. Więcej informacji znajdą Państwo na stronie www.slupno.eu w 

zakładce ochrona danych osobowych. 

 

 
…................................................                                               ................................................................ 
         miejscowość, data                                                        podpis osoby zgłaszającej zwierzę do zabiegu 
 
 
 
 
UWAGA! Gmina Słupno ponosi jedynie koszty wykonania zabiegu: 
- sterylizacji kotek/suk 
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Załącznik nr 10 do Programu opieki nad 
zwierzętami bezdomnymi oraz  
zapobiegania bezdomności zwierząt 
na terenie Gminy Słupno na rok 2019 

 

 
Słupno, …………………... 

 
SKIEROWANIE NA ZABIEG STERYLIZACJI KOTÓW/PSÓW* w ramach “Programu 
opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 

terenie Gminy Słupno na rok 2019” 
 
 
 

Niniejszym kieruję …………………………………………..……………… zgłoszoną przez: 

Imię i nazwisko wnioskodawcy:……..................................................................................... 

Adres wnioskodawcy:………...…………………………………………………………………… 

Telefon kontaktowy:……….………………………………………………………………………. 

na zabieg sterylizacji , który wykonany zostanie przez: 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

Ilość zwierząt zgłoszonych do zabiegu:……………………..………………………………….. 

Rodzaj zabiegu:……………………………………………………………………………………. 

 

Zwierzęta na zabieg doprowadzone zostaną przez: 

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

Po wykonaniu zabiegu zwierzęta zostaną odebrane przez: 

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

 
 

….................................................. 
                    podpis przedstawiciela Gminy    
                Słupno wydającego skierowanie 

 

 

 

*niepotrzebne skreślić 
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