
UCHWAŁA NR XXXIX/387/2018
RADY GMINY BOLESŁAW

z dnia 26 marca 2018 roku

w sprawie wprowadzenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bolesław w 2018 roku.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017r. 
poz. 1875 z późn. zm.) i art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt (Dz.U. z 2017r. 
poz. 1840) po zasięgnięciu opinii Powiatowego Lekarza Weterynarii, Krakowskiego Towarzystwa Opieki nad 
Zwierzętami, Koła Łowieckiego „Sokół” w Krakowie oraz Koła Łowieckiego „Jedność” w Bolesławiu

Rada Gminy Bolesław
uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt 
w 2018r.” w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bolesław.

§ 3. Traci moc uchwała nr XXIX/273/2017 Rady Gminy Bolesław z dnia 30 marca 2017r. w sprawie 
wprowadzenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 
terenie Gminy Bolesław w roku 2017.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Małopolskiego.

 
Przewodniczący Rady

mgr Ewa Dychtoń

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 5 kwietnia 2018 r.

Poz. 2673
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Z a ł ą c z n i k  d o  

Uchwały Nr XXXIX/387/2018  

Rady Gminy Bolesław 

z dnia 26 marca 2018r. 

 

 

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 

zwierząt na terenie Gminy Bolesław w 2018 roku. 

 

Rozdział I 

Wprowadzenie 

 

§ 1. Program obejmuje regulacje w zakresie postępowania ze zwierzętami kręgowymi. 

§ 2. Bezdomność zwierząt jest zjawiskiem społecznym, którego głównymi przyczynami są: 

1) niekontrolowane rozmnażanie, 

2) porzucanie zwierząt przez właścicieli, 

3) ucieczki zwierząt,  

4) łatwość pozyskiwania zwierząt, 

5) panujące mody na dane rasy zwierząt, 

6) słaba edukacja i wiedza społeczeństwa w zakresie metod zapobiegania bezdomności, 

ze szczególnym uwzględnieniem sterylizacji i kastracji, 

§ 3. Realizacja wszystkich zadań, określonych w programie, zmierza do ograniczenia liczby 

bezdomnych zwierząt trafiających pod opiekę schroniska dla bezdomnych zwierząt. 

 

Rozdział II 

Postanowienia ogólne 

 

§ 4. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt 

na terenie Gminy Bolesław w 2018 roku, ma zastosowanie do zwierząt domowych z terenu 

Gminy Bolesław, w szczególności psów i kotów oraz do kotów wolno żyjących, 

przebywających na terenie Gminy Bolesław. 
 

Ilekroć w Programie mowa o: 

1) „Programie”, należy przez to rozumieć niniejszy „Program opieki nad zwierzętami 

bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w 2018 roku”, 

2) „Ustawie”, należy przez to rozumieć ustawę o ochronie zwierząt, 

3) „Urzędzie”, należy przez to rozumieć Urząd Gminy Bolesław, 

4) Referacie Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Geodezji i Gospodarki Gruntami, należy 

przez to rozumieć Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Geodezji i Gospodarki 

Gruntami Urzędu Gminy Bolesław, 

5) „Policji”, należy przez to rozumieć Posterunek Policji w Bukownie, 

6) „Kotach wolno żyjących”, należy przez to rozumieć koty urodzone i żyjące na 

wolności, bytujące głównie w piwnicach budynków mieszkalnych, 

7) Sterylizacja i kastracja, należy przez to rozumieć zabieg chirurgiczny, na skutek 

którego zwierzę staje się nieodwracalnie bezpłodne, 

8) „Schronisku”, należy przez to rozumieć schronisko prowadzone na podstawie art. 11  

ust. 4 ustawy o ochronie zwierząt. 

§ 5. Program jest realizowany przez Wójta Gminy Bolesław, za pośrednictwem: 

1) Referatu Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Geodezji i Gospodarki Gruntami – 

Koordynator Programu. 

2) Policji w Bukownie. 
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3) Organizacji pozarządowych,  których celem statutowym jest ochrona  zwierząt, 

współpracujących z Gminą Bolesław. 

4) Wykonawcy usługi odławiania bezdomnych zwierząt JUKO Sp. z o.o.,  

ul. Piłsudskiego 54/40, 42-400 Zawiercie. 

5) JUKO Sp. z o.o., ul. Piłsudskiego 54/40, 42-400 Zawiercie, Schronisko dla 

bezdomnych zwierząt „Rafik” w Bolesławiu, ul. Parkowa 60, 32-329 Bolesław. 

6) Gabinetu Weterynaryjnego „Nowa” Marek Wasiak, prowadzony przez lekarza 

weterynarii na terenie Gminy Bolesław. 

7) Dzierżawcy obwodów łowieckich na terenie Gminy Bolesław. 

8) Państwowej Straży Pożarnej.  

 

Rozdział III 

Cel i zadania programu 

 

§ 6. 1. Celem  Programu jest zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bolesław 

oraz opieka nad zwierzętami bezdomnymi. 

2. Zadania priorytetowe Programu to: 

1) zapewnienie opieki nad bezdomnymi zwierzętami z terenu Gminy Bolesław, poprzez 

umieszczenie ich w schronisku, 

2) sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi, w tym ich dokarmianie, 

3) odławianie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Bolesław w sposób stały,  

4) ograniczenie populacji bezdomnych zwierząt poprzez obligatoryjną kastrację albo 

sterylizację zwierząt w schronisku, 

5) poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt tj. adopcja, 

6) usypianie ślepych miotów, 

7) wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt 

gospodarskich, 

8) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych  

z udziałem zwierząt, 

9) elektroniczne znakowanie (czipowanie) psów, 

10) sterylizacja lub kastracja zwierząt w Gminie, 

11) edukacja mieszkańców Gminy Bolesław w zakresie humanitarnego traktowania 

zwierząt oraz obowiązków wobec zwierząt domowych. 

 

Rozdział IV 

Sposoby realizacji celu programu 

 

§ 7. Zapewnienie bezdomnym zwierzętom domowym miejsca w schronisku dla zwierząt 

realizują: 

1. Schronisko poprzez: 

1) odławianie z terenu Gminy Bolesław bezdomnych zwierząt, 

2) przyjmowanie zwierząt bezdomnych do schroniska, 

3) zapewnienie wyżywienia i opieki bezdomnym zwierzętom umieszczonym 

w schronisku,  

4) zapewnienie opieki weterynaryjnej zwierzętom bezdomnych przyjętym do schroniska, 

5) prowadzenie działań mających na celu przekazanie bezdomnych zwierząt nowym 

opiekunom, 

6) przeprowadzenie zabiegu kastracji  albo sterylizacji oraz czipowanie, 

7) usypianie ślepych miotów w schronisku; 

2. Gmina poprzez: 
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1) zapewnienie bezdomnym zwierzętom domowym miejsca w schronisku dla 

bezdomnych zwierząt w Bolesławiu ul. Parkowa 60, 32-329 Bolesław, zgodnie  

z umową zawartą z JUKO Sp. z o.o. ul. Piłsudskiego 54/40, 42-400 Zawiercie. 

2) współpracę ze schroniskiem w zakresie poszukiwania nowych właścicieli 

dla bezdomnych zwierząt poprzez prezentowanie adresu strony internetowej 

schroniska na stronie internetowej Urzędu Gminy Bolesław, 

3) przekazywanie pod opiekę do schroniska bezdomnych zwierząt domowych, które 

w wyniku wypadków losowych (zgon jedynego właściciela, długotrwały pobyt 

w szpitalu, odebranych w wyniku nieprzestrzegania ustawy o ochronie zwierząt, itp.) 

utraciły właściciela. 

 

§ 8.  Opieka nad kotami wolno żyjącymi realizowana jest poprzez: 

1.  Podejmowanie interwencji w sprawach kotów wolno żyjących. 

2. Ustalenie miejsc (w tym obiektów budowlanych), w których przebywają koty wolno 

żyjące. 

3.  Dokarmianie oraz zapewnienie im wody pitnej w miejscach ich przebywania. 

4.  Zapewnienie opieki weterynaryjnej rannym lub chorym kotom wolnożyjącym. 

5.  Współpraca ze społecznymi opiekunami kotów wolno żyjących w zakresie ograniczania 

ich rozrodczości – usypiania ślepych miotów i sterylizacji na koszt Gminy Bolesław  

zgodnie z § 6 niniejszego Programu. 

 

§ 9. Odławianie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Bolesław realizowane jest poprzez: 

1. Zawarcie umowy z przedsiębiorcą - JUKO Sp. z o.o., ul. Piłsudskiego 54/40, 42-400 

Zawiercie na odławianie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Bolesław w roku 2018  

i dostarczanie do Schroniska dla bezdomnych zwierząt „Rafik” w Bolesławiu, ul. Parkowa 

60, 32-329 Bolesław; 

1)  zasady odławiania i procedury zgłaszania określone zostały w zawartej umowie, 

2) odławianie bezdomnych zwierząt, a w szczególności zwierząt stwarzających poważne 

zagrożenie dla ludzi lub innych zwierząt, ma charakter interwencyjny, 

3) odławianiem będą objęte bezdomne zwierzęta pozostawione bez opieki, w stosunku do 

których nie istnieje możliwość ustalenia ich właściciela lub innej osoby, pod której 

opieką dotychczas pozostawały, a w szczególności chore lub zagrażające życiu, zdrowiu 

i bezpieczeństwu ludzi, 

4) odławianie bezdomnych zwierząt będzie prowadzone wyłącznie przy użyciu 

specjalistycznego sprzętu przeznaczonego do wyłapywania zwierząt, który nie stwarza 

zagrożenia dla życia i zdrowia zwierząt, a także nie będzie zadawał im cierpienia, 

5) transport bezdomnych zwierząt do schroniska odbywał się będzie środkiem transportu 

przystosowanym do bezpiecznego i humanitarnego przewozu zwierząt, 

6) podmiot wykonujący odławianie bezdomnych zwierząt zobowiązany jest potwierdzić 

pracownikowi realizującemu Program fakt odłowienia zwierzęcia i umieszczenia  

w schronisku poprzez comiesięczne sprawozdanie z ilości odłowionych zwierząt,  

7) zwierzęta umieszczone w schronisku w wyniku odłowienia będą zwracane ich 

właścicielom po udokumentowaniu przez nich swoich praw właścicielskich  

do zwierzęcia. 
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 2. Gminę, na podstawie zawartej umowy, o której mowa w § 9 ust. 1 Programu: 

1) Pracownik Referatu Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Geodezji i Gospodarki Gruntami  

– poprzez: 

a) zgłaszanie do JUKO Sp. z o.o. ul. Piłsudskiego 54/40, 42-400 Zawiercie 

prowadzącego odławianie zwierząt, informacji umożliwiających identyfikację 

zwierzęcia oraz szczegółowych danych, dotyczących miejsca jego pobytu 

uzyskanych od mieszkańców Gminy Bolesław, sołtysów, Policji lub innych osób 

zgłaszających fakt pojawienia się bezpańskiego zwierzęcia, 

b) bieżącą współpracę ze schroniskiem w zakresie realizacji zadań wynikających 

z Programu oraz podpisanej umowy, o której mowa w § 9 ust. 1. 

 

§ 10. Ograniczenie populacji bezdomnych zwierząt oraz kotów wolno żyjących, realizowane 

jest poprzez: 

1. Schronisko dla Zwierząt „Rafik” w Bolesławiu: 

1) kastrację albo sterylizację oraz czipowanie bezdomnych zwierząt przebywających  

w schronisku, 

2) zabiegi sterylizacji i kastracji mogą być przeprowadzone wyłącznie przez lekarza 

weterynarii, 

2. Gmina Bolesław wspólnie ze społecznymi opiekunami kotów wolno żyjących:  

1) sterylizację albo kastrację,  

2) zabiegi sterylizacji i kastracji będą przeprowadzone wyłącznie przez lekarza 

weterynarii, 

3) usypiania ślepych miotów. 

3. Gmina Bolesław zapewnia w 2018 roku właścicielom psów i kotów (mieszkańcom Gminy 

Bolesław) dofinansowanie do: 

1) usługi elektronicznego znakowania (czipowania) psów, o której mowa w §6 ust 2 pkt 9, 

w wysokości 20 zł za 1 sztukę, w ilości maksymalnie 2 szt. zwierząt rocznie na osobę – 

właściciela zwierząt; 

2) sterylizacji suk i kotek lub kastracji psów i kotów o której mowa w §6 ust. 2 pkt 10 

w wysokości: 

a) 100 zł za 1 sztukę psa,  

b) 125 zł za 1 szt. suki,  

c)  40 zł za 1–go kota, 

d)  80 zł za 1 kotkę, 

w ilości maksymalnie 2 szt. zwierząt rocznie na osobę – właściciela zwierząt. 

3) Dofinansowanie przysługuje właścicielom zwierząt, którzy wcześniej lub równocześnie 

z zabiegiem, o którym mowa w ust. 3 pkt 2 oznaczyli elektronicznie (zaczipowali) 

zwierzęta (psy i suki).  

4) Czipowanie psów, sterylizacja albo kastracja psów/kotów z wykorzystaniem 

dofinansowania z budżetu Gminy Bolesław będzie realizowane w następujący sposób: 

a) Gmina Bolesław zawrze umowę z Gabinetem Weterynaryjnym – prowadzonym 

przez lekarza weterynarii na terenie Gminy Bolesław na wykonywanie usługi  

elektronicznego znakowania (czipowania) psów oraz zabiegów sterylizacji i kastracji 

psów i kotów. 

b) Właściciel psa, w celu wykonania elektronicznego znakowania (czipowania), zgłasza 

się ze zwierzęciem w Gabinecie Weterynaryjnym, o którym mowa w pkt 4 lit.”a”,  

i wypełnia oraz podpisuje wniosek o udzielenie dofinansowania z budżetu Gminy 

Bolesław, zawierający także zapis o wyrażeniu zgody na przetwarzanie jego danych 

osobowych dla potrzeb wynikających z realizacji Programu, stanowiący Załącznik 

nr 1 do Programu. 
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c) Właściciel zwierzęcia, w celu wykonania zabiegu sterylizacji lub kastracji zgłasza się 

ze zwierzęciem w Gabinecie Weterynaryjnym, o którym mowa w pkt 4 lit.”a”,  

i wypełnia oraz podpisuje wniosek o udzielenie dofinansowania z budżetu Gminy 

Bolesław, zawierający także zapis o wyrażeniu zgody na przetwarzanie jego danych 

osobowych dla potrzeb wynikających z realizacji Programu, stanowiący Załącznik 

nr 2 do Programu. 

d) Właściciel zwierzęcia dokonuje zapłaty pozostałej należności za wykonaną usługę, 

wg ceny ustalonej przez Gabinet Weterynaryjny, pomniejszonej o wysokość 

należnego dofinansowania. 

e) Gmina Bolesław na podstawie faktury/rachunku wystawionego przez Gabinet 

Weterynaryjny, o którym mowa w pkt 4 lit.”a”, do którego załączony został 

formularz (formularze) wskazany w pkt 4 lit.”b” i ”c”, dokonuje zapłaty za 

wykonane usługi bezpośrednio na konto Gabinetu Weterynaryjnego, zgodnie  

z warunkami zawartej umowy. 

 

§ 11. Poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt realizowane jest przez: 

1. Schronisko poprzez prowadzenie działań zmierzających do pozyskiwania nowych 

właścicieli i oddawania do adopcji bezdomnych zwierząt osobom zainteresowanym  

i zdolnym do zapewnienia im opieki i należytych warunków bytowania. 

2. Gminę poprzez promowanie na stronie internetowej Urzędu Gminy Bolesław „Programu   

opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie 

Gminy Bolesław w 2018 roku” oraz adresu strony internetowej schroniska. 

 

§ 12. Usypianie ślepych miotów:  

1. Gmina Bolesław zapewnia właścicielom psów i kotów (mieszkańcom Gminy Bolesław) 

oraz opiekunom kotów wolno żyjących usypianie ślepych miotów wraz z usługą utylizacji 

zwłok, o którym mowa w §10 ust. 2 pkt 3, na koszt Gminy Bolesław. 

2. Usypianie ślepych miotów finansowane z budżetu Gminy Bolesław będzie realizowane  

w następujący sposób: 

1) Gmina Bolesław zawrze umowę z Gabinetem Weterynaryjnym – prowadzonym przez 

lekarza weterynarii na terenie Gminy Bolesław na wykonywanie zabiegów usypiania 

ślepych miotów. 

2) Właściciel zwierzęcia, w celu uśpienia ślepego miotu zgłasza się ze zwierzętami 

w Gabinecie Weterynaryjnym, o którym mowa w pkt 1, i wypełnia oraz podpisuje 

wniosek o sfinansowanie usługi z budżetu Gminy Bolesław, zawierający także zapis 

o wyrażeniu zgody na przetwarzanie jego danych osobowych dla potrzeb wynikających 

z realizacji Programu, stanowiący Załącznik nr 3 do Programu, po czym następuje 

uśpienie ślepego miotu. 

3) Gmina Bolesław na podstawie rachunku lub faktury wystawionej przez Gabinet 

Weterynaryjny, o którym mowa w pkt 1, do którego załączony został wniosek 

wskazany w ust. 2 pkt 2, dokonuje zapłaty za wykonane usługi bezpośrednio na konto 

Gabinetu Weterynaryjnego, zgodnie z warunkami zawartej umowy. 

 

§ 13. Wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt 

gospodarskich. 

1. Wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich 

następuje na podstawie porozumienia zawartego przez Gminę z właścicielem 

gospodarstwa rolnego Panem Kazimierzem Kocjan, Małobądz, ul. Laskowska 17,  

32-329 Bolesław. 
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2. Porozumienie dotyczy zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom gospodarskim 

oddanym czasowo pod opiekę. 

3. Wskazane gospodarstwo rolne posiada miejsce, w którym utrzymywane będą zwierzęta 

gospodarskie, odpowiednie do gatunku i jego potrzeb uwzględniające minimalne normy 

powierzchni. 

4. Przyjęte zwierzę będzie miało zapewnione warunki bytowe, opiekę i wyżywienie. 

5. Osoba przyjmująca powinna wykazać przyjazny stosunek dla zwierząt oraz odpowiednią 

wiedzę w tym kierunku. 

 

§ 14. Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych  

z udziałem zwierząt realizuje Schronisko dla bezdomnych zwierząt w Bolesławiu ul. Parkowa 

60, 32-329 Bolesław, prowadzone przez JUKO Sp. z o.o. ul. Piłsudskiego 54/40, 42-400 

Zawiercie, we współpracy z lekarzem weterynarii poprzez: 

- zbieranie i transport rannych zwierząt, 

- całodobową pomoc weterynaryjną zwierzętom, które ucierpiały w wypadkach drogowych. 

 

§ 15. Edukacja mieszkańców. 

1. Działania edukacyjne wśród mieszkańców Gminy Bolesław realizowane będą w zakresie: 

1) humanitarnego traktowania zwierząt, 

2) odpowiedniej opieki nad zwierzętami, 

3) obowiązków i odpowiedzialności opiekunów domowych zwierząt, 

4) propagowania adopcji zwierząt ze schroniska i zwierząt niechcianych, 

5) propagowania sterylizacji i kastracji oraz elektronicznego znakowania (czipowania) 

zwierząt. 

2. Działania edukacyjne prowadzone będą przez pracowników schroniska poprzez 

współpracę ze szkołami w zakresie organizacji konkursów, akcji, prelekcji imprez 

plenerowych itp. o tematyce związanej z opieką nad zwierzętami bezdomnymi oraz 

zapobieganiem bezdomności zwierząt przeznaczonych dla dzieci i młodzieży z terenu 

Gminy Bolesław. 

 

Rozdział IV 

Finansowanie Programu 

 

§ 16. Koszty realizacji Programu. 

1. Środki finansowe na realizację zadań wynikających z Programu zabezpieczone  

są w budżecie Gminy Bolesław na 2018r. w wysokości  80 000,00 zł. 

2. Środki Finansowe wydatkowane będą poprzez zlecenie świadczenia usług i dostaw 

zgodnie z ustawą  Prawo zamówień publicznych. 
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Załącznik nr 1 do Programu opieki nad zwierzętami  

bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt  

na terenie Gminy Bolesław w 2018 roku 

 

 

Wniosek 

o udzielenie dofinansowania z budżetu Gminy Bolesław w 2018 r.  

do usługi elektronicznego znakowania (czipowania) psów. 

 

Nazwisko i imię właściciela psa: …………………………………………………………….. 

 

Adres zamieszkania właściciela psa: ………………………………………………………… 

 

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

 

Adres - miejsce przebywania psa (wypełniać tylko w przypadku innego miejsca niż adres 

zamieszkiwania właściciela psa):  

 

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

 

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

 

Opis – charakterystyka psa (rasa, podobieństwo do rasy, wielkość/mały, średni, duży, kolor  

 

sierści, inne charakterystyczne dane itp.: …………………………………………….……….. 

 

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

 

 

Wnioskuję o udzielenie dofinansowania z budżetu Gminy Bolesław do usługi elektronicznego 

oznakowania (zaczipowania) psa zgodnie z §10 ust. 3 Programu opieki nad zwierzętami 

bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bolesław w 2018 

roku. 

  

Oświadczam, że jestem mieszkańcem/mieszkanką Gminy Bolesław i wymienione  

w niniejszym wniosku zwierzę na stałe przebywa na terenie Gminy Bolesław. 

 

Oświadczam, że 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 Bolesław, zgodnie  

z ustawą o ochronie danych osobowych. 

 

 

 

 

Bolesław, dnia ………..…………..                      Podpis: ………….…….………. 
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Załącznik nr 2 do Programu opieki nad zwierzętami  

bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt  

na terenie Gminy Bolesław w 2018 roku.  

 

 

Wniosek 

o udzielenie dofinansowania z budżetu Gminy Bolesław w 2018 r. 

do sterylizacji suk/kotek lub kastracji psów/kotów 

 

 

Nazwisko i imię właściciela psa/kota: ……………………………………………………….. 

 

Adres zamieszkania właściciela psa/kota: …………………………………………………… 

 

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

 

Adres - miejsce przebywania psa/kota (wypełniać tylko w przypadku innego miejsca niż adres 

zamieszkiwania właściciela psa/kota):  

 

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

 

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

 

Numer elektronicznego oznaczenia (czip) psa: ………………………………………………..  

 

Informacje o zwierzęciu:  

- Gatunek zwierzęcia, płeć: ……………………………… 

- Rasa ............................................................. 

- Opis (wielkość, kolor sierści, inne charakterystyczne dane) ……………………………….....  

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

 

Wnioskuję o udzielenie dofinansowania z budżetu Gminy Bolesław do zabiegu sterylizacji 

psa/kotki zgodnie z §10 ust. 3 Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 

zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bolesław w 2018 roku.  

 

Oświadczam, że jestem mieszkańcem/mieszkanką Gminy Bolesław i wymienione  

w niniejszym wniosku zwierzę na stałe przebywa na terenie Gminy Bolesław. 

 

Oświadczam, że 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 Bolesław, zgodnie  

z ustawą o ochronie danych osobowych. 

 

 

 

Bolesław, dnia ………..…………..                      Podpis: ………….…….………. 
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Załącznik nr 3 do Programu opieki nad zwierzętami  

bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt  

na terenie Gminy Bolesław w 2018 roku 

 

 

Wniosek 

o sfinansowanie z budżetu Gminy Bolesław w 2018 r.  

uśpienia ślepego miotu psów/kotów. 

 

Nazwisko i imię właściciela ślepego miotu psów/kotów: ……………………………………. 

 

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

 

Adres zamieszkania właściciela ślepego miotu psów/kotów: ……………………………….. 

 

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

 

Adres - miejsce przebywania ślepego miotu psów/kotów (wypełniać tylko w przypadku 

innego miejsca niż adres zamieszkiwania właściciela ślepego miotu psów/kotów): 

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

 

Informacja o ślepym miocie:  ilość szczeniąt: ………………., ilość kociąt: …………………. 

 

 

Wnioskuję o sfinansowanie z budżetu Gminy Bolesław uśpienia ślepego miotu psów/kotów 

zgodnie z §12 Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bolesław w 2018 roku.  

 

Oświadczam, że jestem mieszkańcem/mieszkanką Gminy Bolesław i wymienione  

w niniejszym wniosku zwierzęta na stałe przebywają na terenie Gminy Bolesław . 

 

Oświadczam, że 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 Bolesław, zgodnie  

z ustawą o ochronie danych osobowych. 

 

 

 

Bolesław, dnia ………..…………..                          Podpis: ………….…….………. 
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