
       Uchwała Nr XI/57/15
Rady Miejskiej w Bełżycach
z dnia 26 sierpnia 2015 roku

w sprawie wprowadzenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bełżyce w roku 2015”

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(t.j.:  Dz.U.  z  2013 roku,  poz.  594  za  późn.zm.),  w związku  z  art.  11  a  ustawy z  dnia  
21 sierpnia  1997 roku o ochronie zwierząt  (t.j.:  Dz.U.  z  2013 roku,  poz.  856 póżn.zm.),
Rada  Miejska  w  Bełżycach,  po  zaopiniowaniu  przez  Powiatowego  Lekarza  Weterynarii
w Lublinie, organizacje społeczne, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt,
działające na terenie Gminy Bełżyce oraz  dzierżawców i zarządców obwodów łowieckich,
działających na terenie Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

Przyjmuje  „Program opieki  nad zwierzętami  bezdomnymi  oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie Gminy Bełżyce w roku 2015” stanowiący załącznik do niniejszej uchwały
wraz  z  załącznikami  do  programu  jako  wyraz  polityki  Gminy  Bełżyce  wobec  problemu
bezdomności zwierząt.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Bełżyc.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubelskiego

PRZEWODNICZĄCY RADY

inż. Andrzej Chemperek

                                   



Załącznik Nr 1
                                                    do Uchwały Nr XI/57/15

                                                          Rady Miejskiej w Bełżycach 
                                                            z dnia 26 sierpnia 2015 roku

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt 
na terenie Gminy Bełżyce w roku 2015:

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1

Program  ma  zastosowanie  do  wszystkich  bezdomnych  zwierząt  domowych,  w  tym  
w szczególności do bezdomnych psów i kotów, w tym kotów wolno żyjących oraz zwierząt
gospodarskich przebywających w granicach administracyjnych Gminy Bełżyce.

§ 2

Ilekroć w Programie jest mowa o:
1. Gminie - należy przez to rozumieć Gminę Bełżyce.
2. Burmistrzu - należy przez to rozumieć Burmistrza Bełżyc.
3. Właścicielu  -  należy  przez  to  rozumieć  osobę  będącą  mieszkańcem  Gminy  Bełżyce

posiadającą zwierzę lub zwierzęta, o których mowa w niniejszym Programie.
4. Opiekunie  -  należy  przez  to  rozumieć  osobę,  która  sprawuje  nadzór  i  opiekę  nad

zwierzętami na terenie Gminy Bełżyce.
5. Opiekunie  społecznym  -  należy  przez  to  rozumieć  osobę,  która  sprawuje  opiekę  nad

zwierzęciem lub  zwierzętami  bezdomnymi  na  terenie  Gminy  Bełżyce,  jest  to  funkcja
społeczna.

6. Zakładzie Leczniczym - należy przez to rozumieć Przychodnię Weterynaryjną, Ciecierzyn
80A,  21  –  025  Niemce,  oraz  Przychodnię  Weterynaryjną,  ul.  Żeromskiego  1,  
24 – 200 Bełżyce, z którymi Gmina zawarła stosowne umowy w zakresie wykonywania
zadań określonych ustawą.

7. Schronisku  -  należy  przez  to  rozumieć  Zakład  Usług  Komunalnych,  Sp.  z  o.o.
w Puławach, ul. Dęblińska 2, 24 – 100 Puławy.

8. Wydziale  Inwestycji,  Gospodarki  Komunalnej  i  Przestrzennej  -  należy  przez  
to  rozumieć  Wydział  Inwestycji,  Gospodarki  Komunalnej  i  Przestrzennej  Urzędu
Miejskiego w Bełżycach.

9. Ustawie  o  ochronie  zwierząt  -  należy  przez  to  rozumieć  ustawę  z  dnia  21  sierpnia  
1997 roku o ochronie zwierząt (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 roku, poz. 856 z późn.zm.).

10. Programie - należy przez to rozumieć Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bełżyce w roku 2015.

11. Lekarzach  weterynarii,  należy  przez  to  rozumieć  Zbigniewa  Góreckiego,  Gerarda
Góreckiego,  Mieczysława  Kosińskiego  i  Józefa  Pruszkowskiego,  z  którymi  Gmina
zawarła stosowne umowy w zakresie odłowu bezpańskich zwierząt i zapewnienia opieki
weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt.

§ 3

Celami Programu są:
1. Zapobieganie  bezdomności  zwierząt  na  terenie  Gminy  oraz  zapewnienie  opieki  nad

zwierzętami bezdomnymi, w szczególności poprzez odławianie bezdomnych zwierząt, po



uprzednim  otrzymaniu  zgłoszenia  z  informacją  dotyczącą  co  najmniej  miejsca
przebywania zwierzęcia, oraz poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt.

2. Zmniejszenie  populacji  bezdomnych  zwierząt,  w  szczególności  poprzez  intensywną
sterylizację  i  kastrację  bezdomnych  kotów i  psów a  także  usypianie  ślepych  miotów  
w uzasadnionych przypadkach.

3. Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Gminy.
4. Promowanie prawidłowych postaw i zachowań człowieka w stosunku do zwierząt oraz

edukacja  społeczeństwa  w  zakresie  obowiązków  spoczywających  na  właścicielach  
i  opiekunach  kotów  i  psów,  opieki  nad  zwierzętami  oraz  humanitarnego  traktowania
zwierząt.

§ 4

Koordynacja Programu:
Koordynatorem  Programu  jest  Burmistrz  Bełżyc.  Koordynacja  działań  podejmowanych  
w  ramach  Programu  odbywa  się  przez  Wydział  Inwestycji,  Gospodarki  Komunalnej
i Przestrzennej współpracujący ściśle w tym zakresie z organami Inspekcji Weterynaryjnej,
samorządem lekarsko – weterynaryjnym i Schroniskiem dla zwierząt.

§ 5

Realizację działań dotyczących bezdomności zwierząt prowadzą przy wzajemnej współpracy:
1. Burmistrz – poprzez Wydział Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej, który

pełni  funkcję  koordynatora  działań  dotyczących  ograniczenia  populacji  zwierząt
bezdomnych, prowadzi listę Społecznych Opiekunów oraz dokonuje regularnych kontroli
i oceny warunków przebywania zwierząt pod opieką Społecznych Opiekunów.

2. Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Puławach, ul. Dęblińska 2, 24 – 100 Puławy  –
poprzez zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym.

3. Lekarze  weterynarii  –  poprzez  odłów  bezpańskich  zwierząt  i  umieszczanie  ich  
w schronisku oraz zapewnienie opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych
z udziałem zwierząt.

4. Organizacje społeczne, stowarzyszenia i fundacje – których statutowym celem działania
jest  ochrona  zwierząt  oraz  przeciwdziałanie  bezdomności  zwierząt  w  sposób
niestwarzający zagrożenia dla zdrowia i życia zwierząt oraz niezadający im cierpienia,  
we współpracy z organizacjami Inspekcji Weterynaryjnej.

5. Placówki oświatowe – poprzez aktywne uczestniczenie w działaniach informacyjnych  
i edukacyjnych mieszkańców.

6. Policja i Straż Pożarna.
7. Dzierżawcy obwodów łowieckich na terenie Gminy.

Rozdział II
Formy przeciwdziałania bezdomności zwierząt oraz zapewnienia opieki bezdomnym

zwierzętom

§ 6

Zapobieganie  bezdomności  zwierząt  na  terenie  Gminy  Bełżyce  oraz  zapewnienie  opieki
bezdomnym zwierzętom realizowane będzie poprzez:
1. Odławianie  zwierząt  bezdomnych,  zagubionych  i  błąkających  się  po  terenie  Gminy

Bełżyce  oraz  zwierząt  domowych  z  wypadków  samochodowych,  prowadzone  przez
lekarzy weterynarii z Przychodni Weterynaryjnej, Ciecierzyn 80A, 21 – 025 Niemce, na
podstawie  stosownej  umowy,  za  pomocą  specjalistycznego  sprzętu,  który  nie  będzie
stwarzał zagrożenia dla życia i zdrowia zwierząt, oraz nie będzie zadawał im cierpienia;
odławianie  bezdomnych  zwierząt  ma  charakter  stały,  a  usługa  odławiania  następuje



każdorazowo po ustnym, telefonicznym lub mailowym zgłoszeniu informacji o miejscu
przebywania  zwierzęcia  przez  mieszkańców,  sołtysa,  organizacje  społeczne,
stowarzyszenia,  fundacje,  Policję  oraz  Straż,  do  pracowników  Wydziału  Inwestycji,
Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej Urzędu Miejskiego w Bełżycach.

2. Zapewnienie miejsc w Schronisku wszystkim zwierzętom zgubionym, wałęsającym się,
pozostawionym  bez  właściciela  lub  odebranym  na  skutek  zaniedbań  i  innych  działań
określonych  w  ustawie  o  ochronie  zwierząt,  zebranym  z  terenu  Gminy  przez  
w/w instytucję, którą jest Przychodnia Weterynaryjna, Ciecierzyn 80A, 21 – 025 Niemce;
pod  nazwą  Schronisko  należy  rozumieć  Zakład  Usług  Komunalnych  Sp.  z  o.o.
w  Puławach,  ul.  Dęblińska  2,  24  –  100  Puławy,  z  którym  Gmina  Bełżyce  zawarła
stosowną umowę w zakresie odbioru bezpańskich zwierząt i wykonywania innych zadań
określonych ustawą.

3. Wskazywanie gospodarstw rolnych, zapewniających miejsce dla zwierząt gospodarskich
odebranych  dotychczasowemu  właścicielowi  w  porozumieniu  z  sołtysami,
zainteresowanymi mieszkańcami lub organizacjami społecznymi działającymi na terenie
Gminy  Bełżyce,  których  statusowym  celem  jest  ochrona  zwierząt;  w  2015  roku
gospodarstwem  rolnym  zapewniającym  miejsce  dla  zwierząt  gospodarskich  będzie
gospodarstwo należące do Pana Zygo Stanisława, położone w miejscowości Wymysłówka
54, 24 – 200 Bełżyce, tel. 81 517 22 98, 785990644.

4. Przekazywanie pod tymczasową opiekę Schroniska - zwierząt, które w wyniku wypadków
losowych  (zgon  właściciela,  długotrwały  pobyt  w  szpitalu,  odebranie  w  wyniku
nieprzestrzegania  ustawy  o  ochronie  zwierząt,  itp.)  utraciły  właściciela,  zadanie  to
realizowane będzie przez Przychodnię Weterynaryjną, Ciecierzyn 80A, 21 – 025 Niemce.

5. Zapewnienie  właściwej  opieki  weterynaryjnej  dla  zwierząt  rannych  (w  szczególności  
w przypadku zdarzeń drogowych) oraz odebranych w wyniku działań uprawnionych służb
i instytucji a wynikających z realizowania zapisów ustawy o ochronie zwierząt;  zadanie
polegające  na zapewnieniu  całodobowej opieki  weterynaryjnej  w przypadkach zdarzeń
drogowych z udziałem zwierząt realizuje się na podstawie stosownej umowy z podmiotem
prowadzącym Przychodnię Weterynaryjną, Ciecierzyn 80A, 21 – 025 Niemce, podmiotem
prowadzącym Przychodnię Weterynaryjną, ul. Żeromskiego 1, 24 – 200 Bełżyce oraz przy
współpracy  z  Fundacją  Lubelska  Straż  Ochrony  Zwierząt,  Romanówka  22,  
24  –  204  Wojciechów  oraz  Towarzystwem  Przyjaciół  Zwierząt  Poszkodowanych  
w Wypadkach i w Wyniku Przemocy Ludzkiej, ul. Janowska 5c, 20 – 509 Lublin; usługa
weterynaryjna wykonywana w związku ze zdarzeniem drogowym z udziałem zwierzęcia
będzie obejmowała w zależności od potrzeby:

 dokonanie oceny stanu zdrowia zwierzęcia w terenie,
 udzielenie pierwszej pomocy zwierzęciu w terenie,
 podanie środków medycznych w celu obezwładnienia zwierzęcia,
 przeprowadzenie leczenia ambulatoryjnego i rehabilitacji,
 okresowym przetrzymywaniu leczonych zwierząt,
 poddaniu  zwierzęcia  eutanazji  poprzez  podanie  odpowiednich  środków

farmakologicznych,
 zabezpieczeniu  i  przekazaniu  uprawnionemu  podmiotowi  zwłok  zwierzęcia  do

unieszkodliwienia;
interwencja w sprawie zwierzęcia poszkodowanego podczas zdarzenia drogowego następuje
po  każdorazowym  zgłoszeniu  ustnym,  telefonicznym  lub  mailowym  informacji
o miejscu zdarzenia  do  pracowników  Wydziału  Inwestycji,  Gospodarki  Komunalnej
i Przestrzennej Urzędu Miejskiego w Bełżycach.
6. Poszukiwanie dotychczasowych właścicieli lub nowych właścicieli dla zwierząt; zadanie

to realizowane będzie przez pracowników Wydziału Inwestycji, Gospodarki Komunalnej
i  Przestrzennej  Urzędu  Miejskiego  w  Bełżycach  przy  współpracy  z  Przychodnią
Weterynaryjną,  Ciecierzyn  80A,  21  –  025  Niemce,  Przychodnią  Weterynaryjną,  



ul.  Żeromskiego  1,  24  –  200  Bełżyce,  Fundacją  Lubelska  Straż  Ochrony  Zwierząt,
Romanówka  22,  24  –  204  Wojciechów,  oraz  Towarzystwem  Przyjaciół  Zwierząt
Poszkodowanych  w  Wypadkach  i  w  Wyniku  Przemocy  Ludzkiej,  ul.  Janowska  5c,  
20 – 509 Lublin.

7. Podejmowanie  interwencji  w  sprawach  dotyczących  traktowania  zwierząt  niezgodnie  
z  przepisami  ustawy  z  dnia  21  sierpnia  1997  roku  o  ochronie  zwierząt
(t.j.:  Dz.U. z 2013 roku, poz.  856),  zadanie to realizowane będzie przez pracowników
Wydziału  Inwestycji,  Gospodarki  Komunalnej  i  Przestrzennej  Urzędu  Miejskiego  
w  Bełżycach  przy  współpracy  z  Przychodnią  Weterynaryjną,  Ciecierzyn  80A,  
21 – 025 Niemce,  Przychodnią  Weterynaryjną,  ul.  Żeromskiego  1,  24 – 200 Bełżyce,
Fundacją Lubelska Straż Ochrony Zwierząt, Romanówka 22, 24 – 204 Wojciechów, oraz
Towarzystwem  Przyjaciół  Zwierząt  Poszkodowanych  w  Wypadkach  i  w  Wyniku
Przemocy Ludzkiej, ul. Janowska 5c, 20 – 509 Lublin.

8. Tworzenie  i  prowadzenie  rejestru  tzw.  społecznych  opiekunów  zwierząt  przez
pracowników  Wydziału  Inwestycji,  Gospodarki  Komunalnej  i  Przestrzennej  Urzędu
Miejskiego w Bełżycach.

§ 7

1. Opieka nad wolno żyjącymi kotami obejmuje:
1) monitorowanie największych skupisk kotów wolno żyjących na terenie Gminy Bełżyce,
2) dokarmianie kotów wolno żyjących w miejscach, gdzie stwierdzono ich skupiska, 
3) utworzenie i prowadzenie rejestru społecznych opiekunów kotów wolno żyjących,
4) współpracę ze społecznymi opiekunami kotów wolno żyjących, w szczególności poprzez

zakup  i  wydawanie  karmy  oraz  edukację  w  zakresie  odpowiedzialnego  dożywiania;
społeczni opiekunowie kotów pełnią swoją funkcję społecznie.

2. Zadanie  określone  w  ust.  1  pkt  2  realizowane  będzie  poprzez  współpracę  Gminy  
z Polskim Związkiem Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Oddział Rejonowy Bełżyce,  
ul.  Fabryczna  2B,  24  –  200  Bełżyce  oraz  Spółdzielnią  Mieszkaniową  „ROZWÓJ”,  
ul. Ks. Bp. Tomasza Wilczyńskiego 79, 24 – 200 Bełżyce.

§ 8

1. Wszelkich zgłoszeń dotyczących spraw i zdarzeń określonych w niniejszym programie
należy dokonywać dzwoniąc pod numer telefonu: 81 517 27 28 lub przesyłając informację
pod adres mailowy gmina@belzyce.pl  .

2. W przypadku konieczności zgłoszenia zdarzeń wymagających natychmiastowej reakcji  
i  zaistniałych  poza  godzinami  pracy  Urzędu  Miejskiego  w  Bełżycach  dotyczących
bezdomności zwierząt, wypadków z udziałem zwierząt lub znęcania się nad zwierzętami
należy dzwonić pod numer telefonu: 697 662 642 lub 514 134 321.

§ 9

Zmniejszenie populacji zwierząt bezdomnych poprzez:
1. Wykonywanie na koszt Gminy sterylizacji i kastracji zwierząt bezdomnych odłowionych

przez  lekarza  weterynarii,  zabiegi  sterylizacji,  kastracji  i  usypiania  ślepych  miotów
wykonywane  będą  na  terenie  zakładu  leczniczego,  z  którym  Gmina  Bełżyce  zawarła
umowę  na  świadczenie  usług  weterynaryjnych,  w  2015  roku  będzie  to  Przychodnia
Weterynaryjna, Ciecierzyn 80A, 21 – 025 Niemce.

2. Bezdomne  zwierzęta  będą  doprowadzane  do  zakładu  leczniczego  przez  
tzw.:  opiekunów  społecznych,  zarządców  i  administratorów  nieruchomości,  członków
organizacji  społecznych,  stowarzyszeń  i  fundacji  po  wcześniejszym  uzyskaniu
skierowania na zabieg, które wystawione zostanie przez Wydział Inwestycji, Gospodarki
Komunalnej  i  Przestrzennej  Urzędu  Miejskiego  w  Bełżycach,  po  wykonaniu  zabiegu

mailto:rleszczynska@belzyce.pl


zwierzęta  będą  wypuszczane  w  miejscu  ich  wcześniejszego  pochwycenia  lub  
w uzasadnionych przypadkach umieszczane w Schronisku.

§ 10

Unieszkodliwianie zwłok zwierzęcych, uśpionych zwierząt, będzie zgłaszane zarówno przez
lekarzy  weterynarii  z  Przychodni  Weterynaryjnej,  Ciecierzyn  80A,  21  –  025  Niemce
i Przychodni Weterynaryjnej, ul. Żeromskiego 1, 24 – 200 Bełżyce (po konsultacji z urzędem)
jak  i  pracownika  Urzędu  Miejskiego  w  Bełżycach  do  firmy  zajmującej  się  utylizacją,
tj.: firmy Bacutil w Puławach, z którą Gmina Bełżyce ma podpisaną stosowną umowę.   

§ 11

Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Gminy poprzez:
1. Odławianie bezdomnych zwierząt.
2. Informowanie  w  zakresie  obowiązków  spoczywających  na  właścicielach  zwierząt

wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności ustawy 
o ochronie zwierząt oraz Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy
Bełżyce,  stanowiącego  załącznik  do  Uchwały  Nr  XXXIX/259/2013  Rady  Miejskiej  
w Bełżycach z dnia 27 lutego 2013 roku.

Rozdział III
Działania edukacyjne

§ 12

Gmina Bełżyce w ramach Programu prowadzić będzie działania edukacyjne mające na celu
podniesienie  świadomości  mieszkańców  w zakresie  kształtowania  prawidłowych  postaw  
i  zachowań  człowieka  w  stosunku  do  zwierząt,  humanitarnego  ich  traktowania  oraz  
w  zakresie  obowiązków  spoczywających  na  właścicielach  i  opiekunach  zwierząt  między
innymi poprzez: 
1. Zachęcanie nauczycieli w szkołach i przedszkolach z terenu Gminy do włączenia do treści

programowych w dziedzinie ochrony środowiska, zagadnień związanych z humanitarnym
traktowaniem zwierząt oraz prawidłową nad nimi opieką.

2. Organizowanie konkursów, akcji,  prelekcji dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy przy
współudziale  organizacji  pozarządowych,  Policji  i  Straży  Pożarnej  na  temat
humanitarnego traktowania zwierząt, opieki i prawidłowego zachowania się w stosunku
do obcego zwierzęcia, oraz udzielanie wsparcia przy organizowaniu zajęć edukacyjnych.

3. Prowadzenie we współpracy z organizacjami pozarządowymi działań edukacyjnych pod
hasłem „Zwierzę nie jest rzeczą” m.in. w zakresie odpowiedniej i właściwej opieki nad
zwierzętami,  ich  humanitarnego  traktowania  a  także  propagowania  sterylizacji  oraz
kastracji jak również adopcji zwierząt bezdomnych.

4. Opracowywanie ulotek, plakatów, rozpowszechnianie informacji w środkach masowego
przekazu oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Bełżycach.

      Rozdział IV
Finansowanie Programu

§ 13

1. Koszty realizacji zadań określonych w niniejszym programie ponosi Gmina. Na realizację
zadania  opieki  nad zwierzętami  bezdomnymi  oraz zapobiegania  bezdomności  zwierząt



przeznacza się kwotę 30 000 zł ujętą w budżecie gminy na rok 2015. Środki wydatkowane
będą na:
 zapewnienie miejsca w schronisku – 16 000 zł,
 wyłapywanie bezdomnych zwierząt i umieszczenie w schronisku – 7 000 zł,
 sterylizację, kastrację psów i kotów i uśpienie ślepych miotów – 1 500 zł,
 opiekę weterynaryjną – 4 000 zł,
 dokarmianie bezdomnych kotów – 1 000 zł,
 utrzymanie  stałej  gotowości w celu zapewnienia  miejsca dla  bezdomnych  zwierząt

w  gospodarstwie  rolnym  należącym  do  Pana  Zygo  Stanisława,  położonym
w miejscowości Wymysłówka 54, 24 – 200 Bełżyce – 500 zł.

2. Sposób  wydatkowania  środków  finansowych  na  program  następował  będzie  w  cyklu
miesięcznym,  na  podstawie  faktur  wystawionych  przez  Wykonawcę  i  dołączonych
zestawień faktycznie wykonanych usług weterynaryjnych – załącznik nr 4 do niniejszego
programu.

3. Płatność  dokonana zostanie  przelewem na rachunek bankowy wykonawcy w terminie
14 dni, od daty otrzymania faktury.   

4. Istnieje  możliwość  zwiększenia  kwoty  przeznaczonej  na  realizację  przedmiotowego
programu  w  trakcie  jego  realizacji,  jeżeli  środki  wymienione  w  §  13  ust.  1  będą
niewystarczające.

Rozdział V
Postanowienia końcowe

§ 14

Dla realizacji Programu Gmina może udzielać organizacjom społecznym, stowarzyszeniom 
i fundacjom pomocy w różnych formach, w szczególności w postaci:
1. Udostępniania lokalu komunalnego na spotkania otwarte o charakterze edukacyjnym.
2. Promocji  podejmowanych  działań,  w  szczególności  w  czasopiśmie  gminnym  „Gazeta

Bełżycka”,  wydawnictwach,  materiałach  promocyjnych,  na  stronach  internetowych
przygotowanych lub prowadzonych przez Gminę oraz jej jednostki.

3. Porozumień o współpracy zawieranych przez Gminę i jej jednostki.

§ 15

Osoba  pełniąca  funkcję  społeczną  tzw.  opiekuna  społecznego  zobowiązana  jest  złożyć
deklarację  do  Wydziału  Inwestycji,  Gospodarki  Komunalnej  i  Przestrzennej  Urzędu
Miejskiego w Bełżycach. Wzór deklaracji stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Programu.

§ 16

Osoba  lub  jednostka  chcąca  uzyskać  skierowanie  na  zabieg  sterylizacji  lub  kastracji
bezdomnych zwierząt  lub uśpienia ślepych miotów obowiązana jest  uzyskać skierowanie  
z  Wydziału  Inwestycji,  Gospodarki  Komunalnej  i  Przestrzennej  Urzędu  Miejskiego  
w Bełżycach. Wzór wniosku o udzielenie skierowania stanowi załącznik nr 2 do niniejszego
Programu, natomiast wzór skierowania stanowi załącznik nr 3 do niniejszego Programu.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Andrzej Chemperek



Załącznik  nr  1  do  Programu  opieki  nad  zwierzętami
bezdomnymi  oraz  zapobiegania  bezdomności  zwierząt  na
terenie Gminy Bełżyce w roku 2015
uchwalonego Uchwałą Nr XI/57/15
Rady Miejskiej w Bełżycach
z dnia 26 sierpnia 2015  roku

Bełżyce, dnia .........................................

Urząd Miejski w Bełżycach
ul. Lubelska 3
24 – 200 Bełżyce

DEKLARACJA
OPIEKUNA SPOŁECZNEGO ZWIERZĄT

Imię i nazwisko opiekuna społecznego

zwierząt
Adres zamieszkania

Numer telefonu
Gatunek zwierząt objętych opieką oraz

ich liczba i płeć

Miejsce przebywania zwierząt
Forma udzielanej zwierzętom opieki

Informacje dodatkowe /np. informacja

o konieczności wykonania zabiegów:

sterylizacji lub kastracji zwierząt lub

usypiania ślepych miotów/

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych we wniosku dla potrzeb wynikających  
z realizacji programu zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bełżyce zgodnie z ustawą z dnia  
29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 roku, Nr 101, poz. 926 z późn.zm.)

................................................ ........................................................
                  (Miejscowość, data)           (podpis opiekuna społecznego zwierzęcia)

Załącznik  nr  2  do  Programu  opieki  nad  zwierzętami
bezdomnymi  oraz  zapobiegania  bezdomności  zwierząt  na
terenie Gminy Bełżyce w roku 2015
uchwalonego Uchwałą Nr XI/57/15
Rady Miejskiej w Bełżycach



z dnia 26 sierpnia 2015 roku

Bełżyce, dnia .........................................

Urząd Miejski w Bełżycach
ul. Lubelska 3, 24 – 200 Bełżyce

WNIOSEK O UZYSKANIE SKIEROWANIA
NA ZABIEG STERYLIZACJI/KASTACJI* BEZDOMNYCH ZWIERZĄT

LUB UŚPIENIE ŚLEPYCH MIOTÓW*

Imię i nazwisko lub nazwa jednostki zgłaszającej
Adres zamieszkania lub siedziby

Numer telefonu
Ilość zwierząt zgłoszonych do zabiegu (szt.)

Rodzaj  zabiegu,  gatunek  oraz  opis  zwierzęcia:
                          
                                sterylizacja (szt.)
                           
                                kastracja (szt.)
                         
                                uśpienie ślepego miotu (szt.)

Forma udzielanej zwierzętom opieki

Uwaga! Gmina Bełżyce ponosi jedynie koszty wykonywania zabiegu sterylizacji/kastracji
oraz usypiania ślepych miotów zwierząt bezdomnych!
W pierwszej kolejności na zabiegi będą kierowane zwierzęta, które doprowadzone zostaną
do zakładu leczniczego przez osoby/jednostki zgłaszające!
Wielkość  środków  przeznaczonych  na  przeprowadzenie  zabiegów  sterylizacji/kastracji
bezdomnych zwierząt oraz usypiania ślepych miotów jest ograniczona!

Do wniosku należy dołączyć:
1. Oświadczenie wydane przez osobę zgłaszającą zwierzę do zabiegu sterylizacji/kastracji*

lub  uśpienie  ślepego  miotu*  bądź  sołtysa  potwierdzające,  że  zwierzęta  kierowane  do
zabiegu są zwierzętami bezdomnymi.

2. W  przypadku  zgłoszenia  ślepego  miotu  należy  uzasadnić  przyczynę  wykonywania
zabiegu.

3. Deklarację doprowadzenia zwierząt do lecznicy wskazanej przez Gminę Bełżyce, w której
dokonany zostanie zabieg oraz odebrania zwierząt z lecznicy.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych we wniosku dla potrzeb wynikających  
z realizacji programu zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bełżyce zgodnie z ustawą z dnia  
29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 roku, Nr 101, poz. 926 z późn.zm.)

................................................ ........................................................
                  (Miejscowość, data)           (podpis opiekuna społecznego zwierzęcia)

 niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 3 do Programu opieki nad zwierzętami 
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 
terenie Gminy Bełżyce w roku 2015
uchwalonego Uchwałą Nr XI/57/15
Rady Miejskiej w Bełżycach
z dnia 26 sierpnia 2015 roku



Bełżyce, dnia .........................................

Urząd Miejski w Bełżycach
ul. Lubelska 3
24 – 200 Bełżyce

SKIEROWANIE
NA ZABIEG STERYLIZACJI/KASTRACJI* BEZDOMNYCH ZWIERZĄT LUB

UŚPIENIE ŚLEPYCH MIOTÓW*
w ramach „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności

zwierząt na terenie Gminy Bełżyce w roku 2014”

Niniejszym kieruję bezdomne zwierzęta zgłoszone przez: ..........................................................
na  zabieg  sterylizacji/kastracji*  lub  uśpienie  ślepego  miotu*,  który  wykonany  zostanie  
w zakładzie leczniczym dla zwierząt ...........................................................................................
                                                                                                                                           Nazwa i Adres

Ilość  zwierząt  zgłoszonych  do  zabiegu:  ......................  szt.  oraz  gatunek  i  opisy  zwierząt
poddawanych zabiegowi ..............................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Rodzaj zabiegu:         sterylizacja: ....................... szt.

            kastracja: ....................... szt.

Zwierzęta na zabieg doprowadzone zostaną przez: .....................................................................
Po  wykonaniu  zabiegu  i  okresie  rekonwalescencji  zwierzęta  zostaną  odebrane
przez: ...................................................................................

.......................................................................
            (podpis przedstawiciela Gminy Bełżyce

           wydającego skierowanie)

Oświadczam,  że  zgłoszone  przeze  mnie  do  zabiegu  bezpłatnej  sterylizacji/kastracji*  lub
uśpienia ślepych miotów zwierzęta są zwierzętami bezdomnymi.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych we wniosku dla potrzeb wynikających  
z realizacji programu zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bełżyce zgodnie z ustawą z dnia  
29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 roku, Nr 101, poz. 926 z późn.zm.)

................................................ ........................................................
                  (Miejscowość, data)    (podpis osoby zgłaszającej zwierzęta do zabiegu)

 niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 4  do Programu opieki nad zwierzętami 
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 
terenie Gminy Bełżyce w roku 2015
uchwalonego Uchwałą Nr XI/57/15
Rady Miejskiej w Bełżycach
z dnia 26 sierpnia 2015 roku

……………………………………



……………………………………
……………………………………
(Nazwa i adres Przychodni Weterynaryjnej)

POTWIERDZENIE
WYKONANIA  ZABIEGU  STERYLIZACJI/KASTRACJI*  BEZDOMNYCH
ZWIERZĄT  LUB  UŚPIENIA  ŚLEPYCH  MIOTÓW/CAŁODOBOWEJ  OPIEKI
WETERYNARYJNEJ*

Oświadczam,  że dokonałem zabiegu bezpłatnej  sterylizacji/kastracji*  lub uśpienia  ślepych
miotów/całodobowej  opieki  weterynaryjnej  w  zakładzie  leczniczym  dla
zwierząt.........................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
                                                                                                     Nazwa i Adres

Ilość  zwierząt  poddanych  zabiegowi:  ......................  szt.  oraz  gatunek  i  opisy
zwierząt: .......................................................................................................................................
................
.......................................................................................................................................................
Zwierzęta na zabieg doprowadzone zostały przez: .....................................................................
Po  wykonaniu  zabiegu  i  okresie  rekonwalescencji  zwierzęta  zostały  odebrane
przez: ...................................................................................

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych we wniosku dla potrzeb wynikających  
z realizacji programu zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bełżyce zgodnie z ustawą z dnia  
29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 roku, Nr 101, poz. 926 z późn.zm.)

.....................................................
               (Miejscowość, data)

                            .......................................................................
     (podpis lekarza weterynarii, który dokonał zabiegu)

 niepotrzebne skreślić














