
     Uchwała Nr XXXVII/388/2021
Rady Miejskiej w Bełżycach
z dnia 03 marca 2021 roku

w sprawie wprowadzenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bełżyce w roku 2021”

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie  
gminnym (Dz. U. z 2020 roku, poz. 713 z późn. zm.), w związku z art. 11a ustawy z dnia
21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2020 roku, poz. 638), 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 2021” w brzmieniu  określonym 
w załączniku do uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Bełżyc.

§ 3

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

Przewodniczący 
Rady Miejskiej w Bełżycach

Bogumił Siramowski



                                                                                Załącznik Nr 1
                                                              do Uchwały Nr XXXVII/388/21

                                                          Rady Miejskiej w Bełżycach 
                                                      z dnia 03 marca 2021 roku

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt 
na terenie Gminy Bełżyce w roku 2021

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 
w 2021 roku.

§ 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. Zakładach  Leczniczych  -  należy  przez  to  rozumieć  Gabinet  Weterynaryjny 
Gerard Górecki, Ciecierzyn 80A, 21 – 025 Niemce, z którą Gmina zawarła stosowną 
umowę w zakresie wykonywania zadań określonych ustawą.

7. Schronisku  -  należy  przez  to  rozumieć  Przedsiębiorstwo  Handlowo  Usługowe 
Jarosław Dudzik Cedzyna, ul. Kielecka 19, 25 – 900 Kielce.

8. Ustawie o ochronie zwierząt  - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 21 sierpnia
1997 roku o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2020 roku, poz. 638).

9. Programie - należy przez to rozumieć Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bełżyce w roku 2021.

10. Lekarzach  weterynarii  -  należy  przez  to  rozumieć  lek.  wet.  Gerarda  Góreckiego, 
z którym  Gmina  zawarła  stosowną  umowę  w  zakresie  zapewnienia  opieki 
weterynaryjnej  w przypadkach  zdarzeń  drogowych  z  udziałem  zwierząt  oraz 
w zakresie wykonywania zadań określonych ustawą.

11. Stowarzyszeniu - należy przez to rozumieć Stowarzyszenie Chełmska Straż Ochrony 
Zwierząt, ul. Hrubieszowska 66, 22-100 Chełm.

§ 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.
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2. Zmniejszenie populacji  bezdomnych zwierząt,  w szczególności poprzez intensywną 
sterylizację  i  kastrację  bezdomnych  kotów  i  psów  a  także  usypianie  ich  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  Referat  Inwestycji,  Infrastruktury  Drogowej 
i Środowiska  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 Referat Inwestycji, Infrastruktury Drogowej i Środowiska, 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. Lekarze  weterynarii  –  poprzez  odłów  bezpańskich  zwierząt  i  umieszczanie
ich  w schronisku  oraz  zapewnienie  opieki  weterynaryjnej  w  przypadkach  zdarzeń 
drogowych z udziałem zwierząt.

3. Schronisko  -  zapewniając  nocleg  i  podstawową  opiekę  bezdomnym  zwierzętom, 
kompleksową opiekę weterynaryjną, szukanie chętnych, przygotowanie i oddawanie 
zwierząt do adopcji.

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 oraz zapewnienie opieki bezdomnym 
zwierzętom realizowane będzie poprzez:

1. Odławianie zwierząt bezdomnych, zagubionych i błąkających się po terenie Gminy
oraz zwierząt  domowych z wypadków samochodowych, prowadzone przez lekarza 
weterynarii, schronisko na podstawie stosownych umów, za pomocą specjalistycznego 
sprzętu, który nie będzie stwarzał zagrożenia dla życia i zdrowia zwierząt, oraz nie 
będzie  zadawał  im  cierpienia;  odławianie  bezdomnych  zwierząt  będzie  obywało 
się każdorazowo  po  ustnym,  telefonicznym  lub  mailowym  zgłoszeniu  przez 
mieszkańców,  sołtysa,  organizacje  społeczne,  stowarzyszenia,  fundacje,  Policję 
oraz Straż,  do  pracowników  Referatu  Inwestycji,  Infrastruktury  Drogowej 
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i Środowiska Urzędu Miejskiego w Bełżycach. Podstawowe informacje, które należy 
przekazać wraz ze zgłoszeniem to: miejsce pojawienia się bezdomnego zwierzęcia, 
jego maść i wielkość – ewentualnie rasa oraz dane kontaktowe osoby (nr telefonu),
która pomogłaby w zlokalizowaniu zwierzęcia podczas jego odławiania.

2. Odłowieniem  może  być  objęte  zwierzę  pozostawione  bez  opieki,  w  stosunku
do którego nie ustalono właściciela,  opiekuna zwierzę chore lub zagrażające życiu, 
zdrowiu i bezpieczeństwu ludzi. 

3. 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. 

4. Gospodarstwem rolnym współpracującym z Gminą i oferującym miejsce dla zwierząt 
gospodarskich  odebranych  na  mocy  decyzji  Burmistrza  dotychczasowym 
właścicielom  lub  opiekunom  w  2021  r.  będzie  gospodarstwo  zlokalizowane 
w miejscowości  Krężnica  Okrągła  126,  24-200  Bełżyce.  Pełne  dane  teleadresowe 
znajdują się w Urzędzie. 

5. 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. 

6. 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  Zakład  Leczniczy  oraz  przy  współpracy 
ze Stowarzyszeniem i Schroniskiem. 

7. Interwencja  w  sprawie  zwierzęcia  poszkodowanego  podczas  zdarzenia  drogowego 
następuje  po  każdorazowym  zgłoszeniu  ustnym,  telefonicznym  lub  mailowym 
informacji  o miejscu zdarzenia  do  Policji  oraz  pracowników  Referatu  Inwestycji, 
Infrastruktury Drogowej i Środowiska.

8. Poszukiwanie  dotychczasowych  właścicieli  lub  nowych  właścicieli  dla  zwierząt; 
zadanie to realizowane będzie przez pracowników Referatu Inwestycji, Infrastruktury 
Drogowej  i  Środowiska  przy  współpracy  z  Zakładem  Leczniczym
i Stowarzyszeniem oraz Schroniskiem.

9. Zamieszczanie informacji dotyczących zaginięcia zwierząt na wniosek ich właścicieli
na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Bełżycach www.belzyce.pl  .  

10. Podejmowanie interwencji w sprawach dotyczących traktowania zwierząt niezgodnie
z  przepisami  ustawy  z  dnia  21  sierpnia  1997  roku  o  ochronie  zwierząt 
(Dz. U. z 2020 roku, poz. 638.), zadanie to realizowane będzie przez pracowników 
Referatu  Inwestycji,  Infrastruktury  Drogowej  i  Środowiska  przy  współpracy 
z Zakładem  Leczniczym i Stowarzyszeniem

11. Tworzenie  i  prowadzenie  rejestru  tzw.  społecznych  opiekunów  zwierząt  przez 
pracowników Referatu Inwestycji, Infrastruktury Drogowej i Środowiska. 

12. Informowanie  mieszkańców o możliwości  adopcji  bezdomnych zwierząt  w sposób 
zwyczajowo  przyjęty  na  terenie  gminy/ogłoszenia  na  tablicy  ogłoszeń  i  stronie 
internetowej urzędu.

§ 7

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, 

w sytuacjach gdy brak takiego dokarmiania będzie powodował poważne, negatywne 
skutki dla zdrowia zwierząt. 
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3. Współpracę  ze  społecznymi  opiekunami  kotów wolno  żyjących  (zarejestrowanymi 
w  Referacie  Inwestycji,  Infrastruktury  Drogowej  i  Środowiska  Urzędu  Miejskiego 
w Bełżycach),  w  szczególności  poprzez  zakup  i  wydawanie  karmy  oraz  edukację 
w zakresie odpowiedzialnego dożywiania; społeczni opiekunowie kotów pełnią swoją 
funkcję społecznie.

§ 8

1. Wszelkich  zgłoszeń  dotyczących  spraw  i  zdarzeń  określonych  w  niniejszym 
programie  należy  dokonywać  dzwoniąc  pod  numery  telefonu:  81  516-27-28, 
81 516 27-38 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  informować  Policję  tel.:  112,  997.  Dane  kontaktowe 
lekarza  weterynarii  świadczącego  całodobowa  opiekę  weterynaryjną  w  przypadku 
zdarzeń  drogowych  zostaną  przekazane  Komisariatowi  Policji  w  Bełżycach, 
ul. Lubelska 82, 24 – 200 Bełżyce.

§ 9

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

odłowionych  przez  lekarza  weterynarii  i  umieszczonych  w  schronisku,  zabiegi 
sterylizacji, kastracji i usypiania ślepych miotów wykonywane będą także na terenie 
zakładu leczniczego, z którym Gmina Bełżyce zawarła umowę na świadczenie usług 
weterynaryjnych, w 2021 roku.

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  Referat  Inwestycji, 
Infrastruktury  Drogowej  i  Środowiska,  po  wykonaniu  zabiegu  zwierzęta  będą 
wypuszczane  w  miejscu  ich  wcześniejszego  pochwycenia  lub  w  uzasadnionych 
przypadkach umieszczane w Schronisku.

§ 10

Zbieranie,  transport  i  utylizacja  padłych  zwierząt  nie  posiadających  właściciela  z  terenu 
Gminy Bełżyce; unieszkodliwianie zwłok zwierzęcych, uśpionych zwierząt, będzie zgłaszane 
zarówno przez  Lekarza  Weterynarii  (po  konsultacji  z Urzędem)  jak  i  pracownika  Urzędu 
Miejskiego w Bełżycach do firmy zajmującej się utylizacją, tj. P.P.P. „BACUTIL” Szpetko 
Sp.  Jawna 24-100 Puławy,  ul.  Dęblińska  18,  oddział  w Zastawiu  24-170 Kurów,  z którą 
Gmina 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 XXIII/241/2020 
Rady  Miejskiej  w  Bełżycach  z  dnia  29  maja  2020  r.  oraz  Uchwały 
Nr XXXV/347/2020 Rady Miejskiej w Bełżycach z dnia 30 grudnia 2020 r.

4

mailto:rleszczynska@belzyce.pl


Rozdział III
Działania edukacyjne

§ 12

Gmina  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,  poprzez  rozpowszechnianie  w  sposób 
zwyczajowo  przyjęty  informacji  w  zakresie  obowiązków  spoczywających
na  właścicielach  i  opiekunach  kotów  i  psów,  opieki  nad  zwierzętami
oraz humanitarnego traktowania zwierząt. 

Rozdział IV
Finansowanie Programu

§ 13
1. Koszty realizacji zadań określonych w niniejszym programie ponosi Gmina. 
2. Na  realizację  zadania  opieki  nad  zwierzętami  bezdomnymi  oraz  zapobiegania 

bezdomności zwierząt przeznacza się kwotę 78 000 zł ujętą w budżecie gminy na rok 
2021.

Rozdział V
Postanowienia końcowe

§ 14

Osoba  pełniąca  funkcję  społeczną  tzw.  opiekuna  społecznego  zobowiązana  jest  złożyć 
deklarację  do Referatu Inwestycji,  Infrastruktury Drogowej i Środowiska.  Wzór deklaracji 
stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Programu.

§ 15

Osoba  lub  jednostka  chcąca  uzyskać  skierowanie  na  zabieg  sterylizacji  lub  kastracji 
bezdomnych  zwierząt  lub  uśpienia  ślepych  miotów  obowiązana  jest  uzyskać  skierowanie
z  Referatu  Inwestycji,  Infrastruktury  Drogowej  i  Środowiska  Urzędu  Miejskiego
w Bełżycach. Wzór wniosku o uzyskanie skierowania stanowi załącznik nr 2 do niniejszego 
Programu,  natomiast  wzór  skierowania  stanowi  załącznik  nr  3  do  niniejszego  Programu.
Po  wykonaniu  zabiegu  sterylizacji  lub  kastracji,  konieczne  jest  jego  potwierdzenie  przez 
lekarza weterynarii. Wzór wniosku wykonania zabiegu sterylizacji/kastracji stanowi załącznik 
nr 4 do niniejszego Programu. 

Przewodniczący 
Rady Miejskiej w Bełżycach

Bogumił Siramowski
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Załącznik  nr  1  do  Programu  opieki  nad  zwierzętami  
bezdomnymi  oraz  zapobiegania  bezdomności  zwierząt
na terenie Gminy Bełżyce w roku 2021
uchwalonego Uchwałą Nr XXXVII/388/21
Rady Miejskiej w Bełżycach
z dnia 03 marca 2021  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 2019 roku, poz. 1781.)

................................................ ........................................................
                  (Miejscowość, data)           (podpis opiekuna społecznego zwierzęcia)
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Załącznik  nr  2  do  Programu  opieki  nad  zwierzętami  
bezdomnymi  oraz  zapobiegania  bezdomności  zwierząt
na terenie Gminy Bełżyce w roku 2021
uchwalonego Uchwałą Nr XXXVII/388/21
Rady Miejskiej w Bełżycach
z dnia 03 marca 2021 roku

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

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

WNIOSEK O UZYSKANIE SKIEROWANIA
NA ZABIEG STERYLIZACJI/KASTRACJI* 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 
10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2019 r.  poz. 1781)

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

*niepotrzebne skreślić
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Załącznik  nr  3  do  Programu  opieki  nad  zwierzętami  
bezdomnymi  oraz  zapobiegania  bezdomności  zwierząt  na  
terenie Gminy Bełżyce w roku 2021
uchwalonego Uchwałą Nr XXXVII/388/21
Rady Miejskiej w Bełżycach
z dnia  03 marca 2021  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 2021”

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 
10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2019 r.  poz. 1781)

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

*niepotrzebne skreślić
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Załącznik  nr  4  do  Programu  opieki  nad  zwierzętami  
bezdomnymi  oraz  zapobiegania  bezdomności  zwierząt  na  
terenie Gminy Bełżyce w roku 2021
uchwalonego Uchwałą Nr XXXVII/388/21
Rady Miejskiej w Bełżycach
z dnia 03 marca 2021  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 
10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2019 r.  poz. 1781)

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

*niepotrzebne skreślić

9


