
ZGŁOSZENIE 

na społecznego opiekuna zwierząt bezdomnych 

 

Ja niżej podpisana (imię i nazwisko) ……………………………………………………. 

zam.  …………………………………………… tel. ……………………………………… 

Zgłaszam swój akces na zostanie społecznym opiekunem  zwierząt 

bezdomnych (kotów dziko żyjących) występujących na nieruchomości 

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

w ilości…………………… w dniu  …………………. 

Wobec powyższego zobowiązuję się do: 

1. Systematycznego dokarmiania zwierząt, 

2. Systematycznego sprawdzania kondycji (zdrowia), wyglądu zwierząt, 

3. Systematycznego sprawdzania liczebności, 

4. Przedstawiania miesięcznych raportów z powyższych czynności do 10 

dnia miesiąca następnego. 

Zgodnie z § 6 ust. 1 pkt a „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi 

oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta i gminy 

Gąbin w 2016 roku” przyjętego uchwałą Rady Miasta i Gminy Gąbin  

Nr 108/XVI/2016 z dnia 22 kwietnia 2016 roku osoba zgłaszająca się  

do sprawowania funkcji społecznego opiekuna kotów dziko żyjących  

będzie wyposażana raz w miesiącu w odpowiednią ilość karmy  

tj. 2-3 kg/m-c/osobnika. Powyższa ilość karmy ma zapewnić dokarmianie 

nie zaś całkowite wyżywienie zwierząt. Przekazywana ilość karmy będzie 

dostosowana do przedstawianych w sprawozdaniach ilości zwierząt. 

W związku z pełnioną funkcją opiekun społeczny dla powierzonego osobnika 

u którego zauważono zmiany zachowania lub zmiany chorobowe może zgłosić 

się po skierowanie do lekarza weterynarii celem sprawdzenia stanu zdrowia 

osobnika. 

Powyższe zgłoszenie ważne jest do końca roku kalendarzowego ze względu na 

ustawowy obowiązek przyjmowania corocznych Programów opieki nad 

zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt. 

 

 

 

……………………………………………   …………………………………… 

(data podpis przyjmującego zgłoszenie)  ( data i podpis przyjmującego na  
siebie obowiązki społecznego opiekuna  
kotów dziko żyjących 
 



ZGŁOSZENIE 

na społecznego opiekuna zwierząt bezdomnych 

 

Ja niżej podpisana (imię i nazwisko) ……………………………………………………. 

zam.  …………………………………………… tel. ……………………………………… 

Zgłaszam swój akces na zostanie społecznym opiekunem  zwierząt 

bezdomnych (psów) występujących na nieruchomości 

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

w ilości…………………… w dniu  …………………. 

Wobec powyższego zobowiązuję się do: 

1. Systematycznego dokarmiania zwierząt, 

2. Systematycznego sprawdzania kondycji (zdrowia), wyglądu zwierząt, 

3. Systematycznego sprawdzania liczebności, 

4. Przedstawiania miesięcznych raportów z powyższych czynności do 10 

dnia miesiąca następnego. 

Zgodnie z § 6 ust. 1 pkt a „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi 

oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta i gminy 

Gąbin w 2016 roku” przyjętego uchwałą Rady Miasta i Gminy Gąbin  

Nr 108/XVI/2016 z dnia 22 kwietnia 2016 roku osoba zgłaszająca się  

do sprawowania funkcji społecznego opiekuna będzie wyposażana raz w 

miesiącu w odpowiednią ilość karmy tj. do 10 kg/m-c/osobnika. Powyższa 

ilość karmy ma zapewnić dokarmianie nie zaś całkowite wyżywienie zwierząt. 

Przekazywana ilość karmy będzie dostosowana do przedstawianych w 

sprawozdaniach ilości zwierząt. 

W związku z pełnioną funkcją opiekun społeczny dla powierzonego osobnika 

u którego zauważono zmiany zachowania lub zmiany chorobowe może zgłosić 

się po skierowanie do lekarza weterynarii celem sprawdzenia stanu zdrowia 

osobnika. 

Powyższe zgłoszenie ważne jest do końca roku kalendarzowego ze względu na 

ustawowy obowiązek przyjmowania corocznych Programów opieki nad 

zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt. 

 

 

 

……………………………………………   …………………………………… 

(data podpis przyjmującego zgłoszenie)  ( data i podpis przyjmującego na  
siebie obowiązki społecznego opiekuna  
psów 
 


