
UCHWAŁA NR V/29/2019
RADY GMINY KOLNO

z dnia 27 marca 2019 r.

w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 
zwierząt na terenie Gminy Kolno na 2019 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 
z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.) i art. 11a ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (tj. Dz. U. 
z 2019 r., poz. 122), po zaopiniowaniu przez Powiatowego Lekarza Weterynarii oraz dzierżawców lub 
zarządców obwodów łowieckich działających na obszarze gminy

Rada Gminy Kolno uchwala, co następuje:

§ 1.  Przyjmuje się Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt 
na terenie Gminy Kolno na 2019 rok w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc Uchwała nr XXXIII/212/2018  Rady gminy Kolno z dnia 2 marca 2018 roku w sprawie 
przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie 
gminy Kolno w 2018 rok.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kolno.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

 

Wiceprzewodniczący Rady 
Gminy

Bogdan Ryszard Adamski

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 25 kwietnia 2019 r.

Poz. 2217



Załącznik do Uchwały Nr V/29/2019  

      Rady Gminy  Kolno z dnia 27 marca 2019 r. 

 

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie gminy Kolno na 2019 rok. 

Rozdział 1. 

Postanowienia ogólne 

§ 1. 

Ilekroć w Programie jest mowa o: 

1 ) UG  Kolno, należy przez to rozumieć Urząd Gminy  Kolno, tj. jednostkę organizacyjną, przy pomocy 

której Wójt Gminy wykonuje zadania; 

2) Właściwej  komórce organizacyjnej UG Kolno, należy przez to rozumieć  Stanowisko ds. gospodarki 

gruntami, rolnictwa i ochrony środowiska Urzędu Gminy Kolno, będące komórką organizacyjną UG  

Kolno; 

3) Schronisku, należy przez to rozumieć miejsce pobytu zwierząt bezdomnych odłowionych z terenu 

Gminy Kolno, tj. Schronisko dla Bezdomnych  Zwierząt „Mój Dom” w Bagienicach Małych Tomasz 

Wieleba, Bagienice Małe 45 a, 11-700 Mrągowo, w którym zapewnione są właściwe warunki 

bytowania zwierząt; 

4) Kotach wolno żyjących, należy przez to rozumieć koty żyjące na wolności (żyjące w otoczeniu 

człowieka w stanie dzikim); 

5) Programie, należy przez to rozumieć Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kolno na 2019 rok: 

6) Opiekunie społecznym należy przez to rozumieć osobę lub organizację/jednostkę, która w 

porozumieniu z Urzędem Gminy  Kolno sprawuje opiekę nad zwierzętami bezdomnymi lub wolno 

żyjącymi kotami na terenie Gminy Kolno: 

7) Zakładzie leczniczym dla zwierząt, należy przez to rozumieć placówkę ochrony zdrowia zwierząt i 

dobrostanu zwierząt utworzoną w celu świadczenia usług z zakresu medycyny weterynaryjnej tj. 

gabinet weterynaryjny, przychodnię weterynaryjną, lecznicę weterynaryjną bądź klinikę 

weterynaryjną. 

§ 2. 

1. Koordynatorem Programu jest Wójt Gminy, za pośrednictwem Właściwej komórki organizacyjnej UG  

Kolno. 

2. Realizatorami programu są: 

1) Właściwa komórka organizacyjna UG Kolno, Kolno 33, 11-311 Kolno - osoba koordynująca, 

podinspektor ds. rolnictwa, gospodarki i ochrony gruntów oraz ochrony środowiska  Monika Bąk 

(tel. 89 716 32 26 ),  email: rolnictwo@kolno-gmina.pl 

2)  Podmiot prowadzący Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Bagienicach Małych     tj. Schronisko 

dla Bezdomnych  Zwierząt „Mój Dom” w Bagienicach Małych Tomasz Wieleba, Bagienice Małe 45 

a, 11-700 Mrągowo, na podstawie umowy zawartej z Gminą Kolno; 

3) Organizacje pozarządowe, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, wykazujące 

chęć współpracy z UG  Kolno. 
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Rozdział 2. 

Cele Programu 

§ 3. 

1. Celem programu jest zapobieganie bezdomności zwierząt i opieka nad zwierzętami bezdomnymi na terenie 

Gminy Kolno w rozumieniu art. 4 pkt. 16 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (tj. Dz. U. z 

2019 poz.122). 

2. Zadania priorytetowe Programu to: 

1) zapewnienie bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Kolno miejsca w schronisku dla zwierząt, 

2) odławianie bezdomnych zwierząt, 

3) sprawowanie opieki nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie, sterylizację i kastrację, 

4) poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt, 

5) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem 

zwierząt, 

6) wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich, 

7) zmniejszenie populacji bezdomnych zwierząt domowych poprzez obligatoryjną sterylizację albo 

kastrację zwierząt w schronisku dla zwierząt, 

8) usypianie ślepych miotów, 

9) edukacja mieszkańców Gminy Kolno w zakresie opieki nad zwierzętami. 

 

Rozdział 3. 

Opieka nad zwierzętami. 

§ 4. 

Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Kolno realizują: 

1) Podmioty prowadzące schroniska dla zwierząt na podstawie umowy zawartej z Gminą Kolno, w tym 

Schronisko dla Bezdomnych  Zwierząt „Mój Dom” w Bagienicach Małych Tomasz Wieleba, 

Bagienice Małe 45 a, 11-700 Mrągowo , posiadającym zezwolenie na prowadzenie działalności w 

zakresie prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt, (weterynaryjny nr identyfikacyjny 142z 

nadany Przez Powiatowego Lekarza Weterynarii  w Mrągowie), z którym Gmina Kolno podpisała 

umowę na opiekę nad zwierzętami bezdomnymi; 

2)  Właściwa komórka organizacyjna UG  Kolno poprzez współdziałanie z gospodarstwem rolnym na 

terenie Gminy Kolno zapewniającym miejsce dla zwierząt gospodarskich, w przypadku wystąpienia 

konieczności umieszczenia zwierzęcia w takim gospodarstwie. 

 

§ 5. 

Odławianie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Kolno realizują: 

1) Schronisko  dla Bezdomnych  Zwierząt „Mój Dom” w Bagienicach Małych Tomasz Wieleba, 

Bagienice Małe 45 a, 11-700 Mrągowo z którym Gmina Kolno podpisała umowę na opiekę nad 

zwierzętami bezdomnymi. Odławianie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Kolno odbywać się 

będzie na niżej opisanych zasadach: 
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a) Odławianie bezdomnych zwierząt odbywać się będzie na podstawie napływających informacji 

o ujawnionych bezdomnych zwierzętach na terenie gminy Kolno; 

b) Właściwa komórka organizacyjna UG Kolno dokona zgłoszenia odłowienia bezdomnego 

zwierzęcia przez Schronisko; 

c) Odławianiem będą objęte bezdomne zwierzęta pozostawione bez opieki w stosunku, do których 

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

pozostawały, a w szczególności zwierzęta chore lub agresywne; 

d) Odławianie bezdomnych zwierząt, szczególnie psów przy użyciu broni do chwilowego 

usypiania zwierząt, będzie prowadzone przez podmiot prowadzący schronisko, z którym gmina 

podpisała umowę na umieszczenie w nim zwierząt bezdomnych pod nadzorem lekarza 

weterynarii; 

e) 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; 

f) Bezdomne zwierzęta po wyłapaniu zostaną przekazane do schroniska , z którym gmina Kolno 

podpisała umowę; 

g) Transport bezdomnych zwierząt do Schroniska będzie odbywał się środkiem transportu 

przystosowanym do bezpiecznego i humanitarnego przewozu zwierząt. 

h) Bezdomne zwierzęta, które pokąsały ludzi, lub ich zachowanie wskazuje na zagrożenie 

wścieklizną po zakończeniu obserwacji w punkcie wskazanym przez powiatowego Lekarza 

Weterynarii w Olsztynie zostaną przekazane do schroniska dla zwierząt. 

i) W przypadku nie ustalenia właściciela lub nie zgłoszenia się właściciela po upływie 21 dni od 

dnia umieszczenia zwierzęcia w schronisku, zwierzę może być przekazane  nowemu 

właścicielowi. 

 

§ 6. 

Poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt realizują: Podmioty prowadzące schroniska dla 

zwierząt na podstawie umowy zawartej z Gminą Kolno, w tym Schronisko dla Bezdomnych  Zwierząt „Mój 

Dom” w Bagienicach Małych Tomasz Wieleba, Bagienice Małe 45 a, 11-700 Mrągowo,  z którym Gmina Kolno 

podpisała umowę na opiekę nad zwierzętami bezdomnymi; 

 

§ 7. 

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

1) Właściwa komórka organizacyjna UG  Kolno, poprzez ustalenie miejsc (w tym obiektów 

budowlanych), w których przebywają wolno żyjące koty oraz zapewnienie dokarmiania poprzez zakup 

i wydawanie karmy oraz zapewnienie wody pitnej w miejscu ich przebywania; 

2) Opiekunowie społeczni zwierząt (karmiciele kotów) - tj. osoby fizyczne lub organizacje społeczne, które 

złożą deklarację opiekuna społecznego zwierząt oraz wniosek o wydanie karmy. Wzór deklaracji stanowi 

załącznik Nr 2 do Programu. 

2. Wydawanie karmy opiekunom społecznym (karmicielom kotów) odbywać się będzie na niżej opisanych 

zasadach: 

1) Dokarmianie kotów wolnożyjących przewiduje się w okresie jesienno-zimowym, w sezonie 2019/2020, 

tj. w miesiącach: listopad, grudzień, styczeń, luty; 

2) Ze względu na ograniczoną ilość środków finansowych podział karmy nastąpi na podstawie wniosków 
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o przyznanie karmy, z uwzględnieniem miejsc występowania kotów wymagających dokarmiania; 

3) Wniosek o wydanie karmy stanowi załącznik Nr 1 do Programu; 

4) Wniosek o wydanie karmy należy złożyć do dnia 10 sierpnia 2019 roku. Wnioski złożone po terminie 

rozpatrywane będą tylko w przypadku, gdy w budżecie przeznaczonym na zakup karmy dla wolno 

żyjących kotów pozostaną wolne środki; 

5) Karma wydawana będzie w terminie uzgodnionym z wnioskodawcą, nie wcześniej niż 30 września 

2019 roku, ale nie później niż 31 grudnia 2019 roku, w ilości nieprzekraczającej l,5 kg suchej karmy 

dla 1 kota na 1 miesiąc, z zastrzeżeniem, że 1 opiekun społeczny może otrzymać maksymalnie 10 kg 

karmy na 1 miesiąc; 

6) Wydanie i odebrania karmy potwierdzane będzie w protokole zdawczo-odbiorczym sporządzonym 

przez Urząd Gminy Kolno stanowiący załącznik Nr 5 do Programu; 

7) Z uwagi na nieprzestrzeganie zasad lub warunków współpracy, w szczególności zorganizowania 

karmienia w niewłaściwym miejscu, (np. niebezpiecznym dla zwierząt, bez zgody właściciela/zarządcy 

nieruchomości), przekazania karmy osobom trzecim, niewłaściwego przechowywania karmy, bądź 

nieodebrania w wyznaczonym terminie wnioskodawca może być wykluczony z realizacji Programu w 

następnym roku. 

8) Osobami upoważnionymi do kontroli wykonywania obowiązków przez opiekunów społecznych 

zwierząt są uprawnieni pracownik właściwej komórki organizacyjnej UG Kolno. 

§ 8. 

Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt 

zapewnia Przychodnia Weterynaryjna s. c. Leszek Linsenman Marek Dzięgielewski Andrzej Rąkowski, ul. 

Chrobrego 10, 11-300 Biskupiec lub poprzez udzielanie jednorazowych zleceń lecznicom weterynaryjnym 

będącym do dyspozycji w momencie wystąpienia zdarzenia na zasadach ogólnych. 

§ 9. 

Dla zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich wskazuje się budynki należące do „Mazurski Finish Sp. z 

o. o.”, gospodarstwo rolne w Górowie 8, 11-311 Kolno lub w razie konieczności inne gospodarstwo rolne będące 

do dyspozycji. 

W razie wystąpienia konieczności umieszczenia zwierząt gospodarskich w gospodarstwie rolnym koszty 

związane z opieką nad zwierzętami gospodarskimi pokryje Gmina Kolno na podstawie odrębnego porozumienia. 

Rozdział 4. 

Zmniejszanie populacji bezdomnych zwierząt 

§ 10. 

Zmniejszenie populacji bezdomnych zwierząt poprzez sterylizację albo kastrację bezdomnych zwierząt, w 

szczególności psów i kotów oraz usypianie ślepych miotów realizują: 

1)  Schronisko dla Bezdomnych  Zwierząt „Mój Dom” w Bagienicach Małych Tomasz Wieleba, 

Bagienice Małe 45 a, 11-700 Mrągowo, w którym przebywają bezdomne zwierzęta odłowione z terenu 

Gminy Kolno, poprzez obligatoryjne przeprowadzanie zabiegów sterylizacji i kastracji zwierząt oraz 

usypianie ślepych miotów przyjętych do Schroniska z wyjątkiem zwierząt, u których istnieją 

przeciwwskazania do wykonywania tych zabiegów, z uwagi na stan zdrowia lub wiek; 

2) Właściwa komórka organizacyjna Urzędu Gminy poprzez zapewnienie sfinansowania 100% kwoty 

brutto kosztów zabiegów sterylizacji i kastracji wolno żyjących kotów lub usypiania ślepych miotów  

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 5 – Poz. 2217



 

na terenie Gminy Kolno, na poniższych zasadach: 

a) Bezdomne wolno żyjące koty będą doprowadzane przez tzw. opiekunów społecznych zwierząt, 

członków organizacji społecznych do zakładu leczniczego dla zwierząt, z którym Gmina Kolno 

podpisze umowę na świadczenie takich usług bądź do zakładów leczniczych dla zwierząt 

będących do dyspozycji w momencie zajścia potrzeby wykonania takich zabiegów po 

wcześniejszym uzyskaniu skierowania na zabieg, które wystawione zostanie przez Urząd  

Gminy  Kolno; 

b) Osoba pełniąca funkcje tzw. opiekuna społecznego zwierząt zobowiązana jest złożyć 

deklaracje opiekuna społecznego zwierząt w UG  Kolno. Wzór deklaracji stanowi załącznik 

Nr 2 do Programu; 

c) Osoba pełniąca funkcję tzw. opiekuna społecznego zwierząt chcące uzyskać skierowanie na 

zabieg sterylizacji/kastracji wolno żyjących kotów lub uśpienia ślepych miotów na terenie 

Gminy Kolno obowiązana jest uzyskać skierowanie z Urzędu Gminy  Kolno.  Wzór wniosku 

o udzielenie skierowania stanowi załącznik Nr 3 do Programu, natomiast wzór skierowania 

stanowi załącznik Nr 4 do Programu; 

d) Ilość zabiegów sterylizacji/kastracji wolno żyjących kotów lub usypiania ślepych miotów na 

terenie Gminy Kolno będzie limitowana wysokością środków przeznaczonych w budżecie 

Gminy Kolno na realizacją Programu w danym roku budżetowym; 

e) Zabiegi sterylizacji/kastracji wolno żyjących kotów lub usypiania ślepych miotów na terenie 

Gminy Kolno, (z wyjątkiem zwierząt, u których istnieją przeciwwskazania do wykonywania 

tych zabiegów, z uwagi na stan zdrowia lub wiek), wykonywane będą na terenie zakładu 

leczniczego dla zwierząt, z którym Gmina Kolno podpisze umowę na świadczenie takich usług 

bądź w zakładach leczniczych dla zwierząt będących do dyspozycji w momencie zajścia 

potrzeby wykonania takich zabiegów 

Rozdział 5. 

Finansowanie Programu 

 

§ 11. 

1) Na realizację zadań wyszczególnionych w Programie Gmina Kolno przeznacza środki finansowe w 

budżecie na rok 2019 kwotę 74384,00 zł (siedemdziesiąt cztery tysiące trzysta osiemdziesiąt cztery). W 

przypadku zwiększenia środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań wymienionych w ust. 

1 nie powoduje konieczności zmiany niniejszego Programu. 

2) Wskazana w ust.1 wysokość środków finansowych zostanie wydatkowana na: 

a) Wyłapanie , transport, zapewnienie opieki i miejsca w schronisku bezdomnym zwierzętom z terenu 

gminy Kolno; 

b) Sterylizację lub kastrację zwierząt umieszczonych w schronisku  

c) Zwrot kosztów poniesionych na zabiegi przez opiekunów społecznych i organizacji pozarządowych 

, których celem statutowym jest opieka nad zwierzętami; 

d) Sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi; 

e) Usypianie ślepych miotów; 

f) Umieszczenie i opiekę nad porzuconymi zwierzętami gospodarskimi w wyżej wskazanym 

gospodarstwie rolnym; 

g) Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń z udziałem zwierząt; 

h) Działania informacyjne prowadzące do znalezienia nowych właścicieli. 
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         3) Środki będą wydatkowane na podstawie przedłożonych faktur i rachunków na cele określone w 

Programie.                       
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Załącznik Nr 1 do Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kolno na 

2019 rok, określonego w drodze Uchwały Nr V/29/2019 Rady Gminy  Kolno  z dnia 27 marca 2019 r. 

 

Urząd Gminy Kolno 

Kolno 33 

11-311 Kolno 

WNIOSEK O WYDANIE KARMY OPIEKUNOM SPOŁECZNYM 

WOLNO ŻYJĄCYCH KOTÓW 

w ramach „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kolno na 2019 rok ” 

Imię i Nazwisko (nazwa 

organizacji/jednostki) 

opiekuna społecznego wolno 

żyjących kotów. 

 

Adres zamieszkania lub 

siedziby 

 

Numer telefonu, email 
 

Zwierzęta objęte opieką, ich 

liczba i płeć 

 

Forma udzielanej zwierzętom 

opieki 

 

Miejsce 

dokarmiania/przebywania 

zwierząt 

 

Miesiące, na które wnioskuje 

się o wydanie karmy 

 

Częstotliwość wykładania 

karmy 

 

Ilość wnioskowanej karmy do 

wydania 

 

Informacje dodatkowe 
 

 

Oświadczam, że sprawuję opiekę nad wolno żyjącymi kotami. 
 

 

 

 
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 Kolno na 2019 rok” zgodnie z ustawą z 

dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. ., poz. 1000 z późn. zm.) 

 

 

 

 

 

 

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

Miejscowość, data                                                           podpis opiekuna społecznego zwierząt 
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Załącznik Nr 2 do Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie 

Gminy Kolno na 2019 rok:, określonego w drodze Uchwały Nr V/29/2019 Rady Gminy  Kolno  z dnia 27 marca 2019 r. 

  

Urząd Gminy Kolno 

 Kolno 33 

 11-311 Kolno 

DEKLARACJA OPIEKUNA SPOŁECZNEGO ZWIERZĄT 

 w ramach „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 

zwierząt na terenie Gminy Kolno na 2019 rok” 

Imię i Nazwisko (nazwa 

organizacji/jednostki) 

opiekuna społecznego wolno 

żyjących kotów. 

 

Adres zamieszkania lub 

siedziby 

 

Numer telefonu, email 
 

Zwierzęta objęte opieką, ich 

liczba i płeć 

 

Forma udzielanej zwierzętom 

opieki 

 

Miejsce 

dokarmiania/przebywania 

zwierząt 

 

Informacje dodatkowe, np. 

informacja o konieczności 

wykonania zabiegów: 

sterylizacji/kastracji lub 

uśpienia ślepych miotów 

 

 

 

 

 
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 Kolno na 2019 rok” zgodnie z ustawą z 

dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. ., poz. 1000 z późn. zm.) 

 

 

 

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

Miejscowość, data                                                           podpis opiekuna społecznego zwierząt 

 

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 9 – Poz. 2217



Załącznik Nr 3 do Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie 

Gminy Kolno, na 2019 rok., określonego w drodze Nr V/29/2019 Rady Gminy Kolno z dnia 27 marca 2019 r. 

Urząd Gminy Kolno 

Kolno 33 

11-311 Kolno 

WNIOSEK O UZYSKANIE SKIEROWANIA NA ZABIEG 

STERYLIZACJI I KASTRACJI ZWIERZĄT 

LUB UŚPIENIA ŚLEPYCH MIOTÓW 

      w ramach „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

             bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kolno na 2019rok” 

Imię i Nazwisko (nazwa 

organizacji/jednostki) opiekuna 

społecznego wolno żyjących 

kotów 

 

Adres zamieszkania lub siedziby 

 

Numer telefonu, email 
 

Ilość zwierząt zgłoszonych do 

zabiegu (szt.) 

 

Rodzaj zabiegu Sterylizacja 

(szt.) 

Kastracja (szt.) Uśpienie ślepego miotu 

(szt.) 
   

Miejsce przebywania zwierząt 
 

Informacje dodatkowe 
 

 

Oświadczam, że zgłoszone przeze mnie do zabiegu sterylizacji/kastracji  lub uśpienia ślepych 

miotów zwierzę(ta)  jest (są) bezdomne. 

Zobowiązuję się do doprowadzenia zwierząt do zakładu leczniczego dla zwierząt, w którym 

Dokonany zostanie zabieg oraz odebrania zwierząt po zabiegu. 

 

 
 
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 Kolno na 2019 rok” zgodnie z ustawą z 

dnia 10 maj 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U., poz.1000 z późn. zm.) 

 

 

 

 

 

 

 

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

Miejscowość, data                                                           podpis opiekuna społecznego zwierząt 
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Załącznik Nr 4 do Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie 

Gminy Kolno na 2019 rok, określonego w drodze Uchwały Nr V/29/2019 Rady Gminy Kolno z dnia 27 marca 2019 r. 

 

Znak sprawy: 

Imię i Nazwisko oraz adres zgłaszającego 

SKIEROWANIE NA ZABIEG STERYLIZACJI/KASTRACJI” ZWIERZĄT LUB 

UŚPIENIA ŚLEPYCH MIOTÓW” 

         w ramach „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

         bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kolno na 2019 rok” 

Niniejszym kieruję ........................... zgłoszone przez: .............................................................  
(zwierzę: pies/kot) 

…………………………………. . na zabieg sterylizacji/kastracji  lub uśpienia ślepych miotów 
(imię i nazwisko zgłaszającego) 

Zgłoszone do zabiegu zwierzęca  jest (są) bezdomne. Na zabieg zostaną doprowadzone oraz po wykonaniu 

zabiegu odebrane przez: .........................................................................................  
(imię i nazwisko zgłaszającego) 

Ilość zwierząt zgłoszonych do 

zabiegu (szt.) 

 

Rodzaj zabiegu: Sterylizacja (szt.) Kastracja (szt.) Uśpienie ślepego miotu 

(szt.) 
   

Informacje dodatkowe: 
 

 

Skierowanie ważne jest do dnia ..............................................   

………………………………………….. 

podpis  

Zgłaszający zobowiązuje się doprowadzenia zwierząt do wybrania miejsca wykonania zabiegu, 

doprowadzenia zwierząt do zakładu leczniczego dla zwierząt, w którym dokonany zostanie zabieg oraz odebrania 

zwierząt po zabiegu. 

Adnotacja lekarza weterynarii: 

Data wykonania zabiegu, pieczątka i 

podpis lekarza weterynarii. 

Rodzaj wykonanego zabiegu wraz z 

opisem 

Koszty zabiegu (ził) 

   

 

UWAGA! Pod pojęciem „koszty zabiegu” rozumie się wyłącznie koszty wykonania zabiegu. Koszty 

związane z rekonwalescencją zwierzęcia np. zabezpieczenie rany poprzez zakup kołnierza lub fartucha; 

zdjęcie szwów; w przypadku wystąpienia komplikacji zakup ewentualnych leków, ponosi zgłaszający. 
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Załącznik Nr 5 do Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kolno 

na 2019 rok., określonego w drodze Uchwały Nr V/29/2019 Rady Gminy Kolno z dnia 27 marca 2019 r. 

 

Kolno, dnia ............................................................  

PROTOKÓŁ 

ZDAWCZO-ODBIORCZY 

potwierdzający przekazanie i odbiór karmy dla kotów wolnożyjących 

Ja niżej podpisany/a .................................................................................................................................  

zamieszkały/a ..........................................................................................................................................  

legitymujący/a się dowodem osobistym nr..............................................................................................  

potwierdzam odbiór suchej karmy przeznaczonej do dokarmiania wolnożyjących kotów w ilości: 

 ................................... kg, data odbioru: ............................................. , podpis.....................................   kg,

 .................................. dataodbioru: ...................................................... , podpis.....................................   kg,

 .................................. dataodbioru: ...................................................... , podpis.....................................   kg,

 .................................. dataodbioru: ...................................................... , podpis zgodnie z moim wnioskiem z dnia

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

Oświadczam, że zwierzęta, dla których wydawana jest karma objęte są moją opieką i są kotami wolnożyjącymi. 

Oświadczam, że jestem świadomy/a, iż w przypadku nieprzestrzegania zasad i warunków współpracy, w 

szczególności zorganizowania karmienia w niewłaściwym miejscu, przekazania karmy osobom trzecim, 

niewłaściwego przechowywania karmy, opiekun społeczny zwierząt może być wykluczony z akcji dokarmiania 

wolnożyjących kotów a osobami upoważnionymi do kontroli wykonywania obowiązków przez opiekunów 

społecznych zwierząt są pracownicy właściwie merytorycznej komórki organizacyjnej UM w Bisztynku. 

Oświadczam, że otrzymana karma zostanie wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem.

 

 

 

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 Kolno na 2019 rok” zgodnie z 

ustawą z dnia 10 maja  2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. , poz. 1000 z póżn. zm.) 

 

 

 

 

 

 

 

 
      

podpis osoby przekazującej podpis osoby przyjmującej
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