
UCHWAŁA NR XV/108/20 
RADY GMINY CIELĄDZ 

z dnia 29 maja 2020 r. 

w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Cielądz w 2020 roku. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2020 r. poz. 713) i art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2020 r. 
poz. 638)  uchwala się, co następuje: 

§ 1. Przyjmuje się „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 
zwierząt na terenie Gminy Cielądz w 2020 roku”, w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej 
uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Cielądz. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Łódzkiego. 

 

  
 

Przewodnicząca Rady 
Gminy 

 
 

mgr Małgorzata Rosa 
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Załącznik do Uchwały Nr XV/108/20 

Rady Gminy Cielądz 

z dnia 29 maja 2020 r. 

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt 
na terenie Gminy Cielądz w 2020 roku 

WPROWADZENIE 

,,Zwierzę jako istota żyjąca, zdolna do odczuwania cierpienia, nie jest rzeczą. Człowiek jest mu 
winien poszanowanie, ochronę i opiekę” (art.1 ust 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o  ochronie 
zwierząt t. j. Dz.U. z 2020 r. poz. 638).  

W codziennym życiu nierzadko spotykamy się z problemem bezdomnych zwierząt. Bezdomne 
zwierzęta mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia i życia ludzkiego. Niejednokrotnie stanowią 
również źródło chorób zakaźnych. Bezdomność zwierząt jest zjawiskiem społecznym, którego 
głównymi przyczynami są: 

1) niekontrolowanie rozmnażania; 

2) porzucanie zwierząt przez ich właścicieli; 

3) ucieczki zwierząt; 

4) łatwość pozyskiwania zwierząt, któremu towarzyszy brak należytej wiedzy w zakresie 
prawidłowego obchodzenia się ze zwierzętami; 

5) panujące mody na dane rasy zwierząt; 

6) brak edukacji i wiedzy wśród społeczeństwa w zakresie metod zapobiegania bezdomności 
zwierząt. 

Podstawą prawną podjęcia przez Radę Gminy Cielądz uchwały w sprawie przyjęcia 
Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt 
na terenie Gminy Cielądz w 2020 roku, zwanym w dalszej części Programem, jest art.11 
a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt ( t. j. Dz.U. z 2020 r. poz. 638).  

Rozdział 1. 
Postanowienia ogólne 

§ 1. Program ma zastosowanie w stosunku do bezdomnych zwierząt domowych, w tym w  
szczególności do bezdomnych psów i kotów, przebywających w granicach administracyjnych Gminy 
Cielądz lub zwierząt gospodarskich, które uciekły, zabłąkały się lub zostały porzucone przez 
człowieka, a nie ma możliwości ustalenia ich właściciela lub innej osoby, pod opieką której trwale 
dotąd pozostawały. 

§ 2. Ilekroć w programie jest mowa o : 

1) ustawie - należy przez to rozumieć ustawę dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt; 

2) gminie - należy przez to rozumieć Gminę Cielądz; 

3) właścicielu – należy przez to rozumieć osobę posiadającą zwierzę lub zwierzęta, o których mowa 
w niniejszym Programie; 

4) schronisku dla zwierząt – należy przez to rozumieć miejsce przeznaczone do opieki nad 
zwierzętami bezdomnymi, spełniającymi warunki określone w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. 
o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt ( t.j. Dz. U. z 2018 r. 
poz. 1967 z późn.zm.) TOMVET- PSIAKOWO S.C. JOLANTA I TOMASZ 
WOJCIECHOWSCY, 99-400 ŁOWICZ, UL. CHEŁMOŃSKIEGO 31; 
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5) Programie - należy przez to rozumieć Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 
zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy Cielądz w 2020 roku; 

6) stronie internetowej - należy przez to rozumieć gminną witrynę internetową www.cieladz.pl   . 

§ 3. 1 Koordynatorem Programu jest Wójt Gminy Cielądz.  

2. Realizatorami Programu są: 

1) Wójt Gminy Cielądz; 

2) Schronisko- TOMVET- PSIAKOWO S.C, Jolanta i Tomasz Wojciechowscy, 99-400 Łowicz, ul. 
Chełmońskiego 31; 

3) Sołtysi wsi z terenu Gminy Cielądz; 

4) Dzierżawcy obwodu łowieckiego na terenie Gminy Cielądz; 

5) Szkoła Podstawowa w Cielądzu oraz Szkoła Podstawowa w Sierzchowach; 

6) Lecznica dla Zwierząt FENIKS Mirosław Charążka z siedzibą w miejscowości Lubania 93, 96-
208 Lubania; 

7) Organizacje pozarządowe, których celem statutowym jest ochrona zwierząt; 

8) Policja. 

Rozdział 2. 
Cele i zadania programu. 

§ 4. 1 Celem Programu jest zapobieganie bezdomności zwierząt i zapewnienie opieki bezdomnym 
zwierzętom oraz ich wyłapywanie na terenie Gminy Cielądz. 

2. Celami szczegółowymi Programu są: 

1) zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt; 

2) opieka nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie; 

3) zapobieganie oraz zmniejszenie bezdomności zwierząt; 

4) obligatoryjna sterylizację albo kastracja zwierząt w schronisku dla zwierząt; 

5) poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt; 

6) usypianie ślepych miotów; 

7) wskazanie gospodarstwa w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich; 

8) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem 
zwierząt; 

9) przeciwdziałanie niekontrolowanemu rozwojowi populacji zwierząt oraz zapobieganie ich 
bezdomności poprzez prewencyjną kastrację lub sterylizację zwierząt właścicielskich z terenu 
Gminy Cielądz; 

10) zapobieganie bezdomności zwierząt poprzez czipowanie zwierząt właścicielskich z terenu 
Gminy Cielądz oraz rejestrowanie w międzynarodowej bazie Safe- Animal; 

11) podejmowanie działań o charakterze edukacyjno-informacyjnym propagującym Program; 

12) promowanie prawidłowych postaw i zachowań człowieka w stosunku do zwierząt. 

3. Koszty realizacji zadań, wskazanych w ust. 2 ponosi Gmina Cielądz. 

Rozdział 3. 
Realizacja zadań 

§ 5. Zapobieganie bezdomności zwierząt i zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich 
wyłapywanie na terenie Gminy Cielądz realizowane będzie poprzez: 
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1) odłowienie zwierząt bezdomnych, tj. takich, które uciekły, zabłąkały się lub zostały porzucone 
przez człowieka, a nie ma możliwości ustalenia właściciela lub innej osoby, pod której opieką 
zwierzę dotąd pozostawało oraz zapewnienie miejsca w schronisku dla bezdomnych zwierząt 
pochodzących z terenu Gminy Cielądz, ich znakowanie poprzez czipy podskórne, zapewnienie 
wyżywienia, opieki lekarsko- weterynaryjnej oraz wykonywanie wszelkich działań zmierzających 
do adopcji zwierząt na podstawie podpisanej umowy ze schroniskiem dla zwierząt; 

2) odłowienie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Cielądz realizowane jest przez TOMVET- 
PSIAKOWO S.C.JOLANTA I TOMASZ WOJCIECHOWSCY 99-400 ŁOWICZ UL. 
CHEŁMOŃSKIEGO 31, który posiada zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie 
ochrony nad bezdomnymi zwierzętami, z którym gmina zawarła stosowną umowę; 

3) odłowienie zwierząt bezdomnych i ich transport odbywa się zgodnie z obwiązującymi w tym 
zakresie przepisami prawa: przewóz zwierząt będzie odbywał się transportem własnym schroniska 
dla zwierząt, używane przy odławianiu zwierząt bezdomnych urządzenia i środki nie mogą 
stwarzać zagrożenia dla ich życia i zdrowia, ani zadawać im cierpień; 

4) poszukiwanie nowych właścicieli dla zwierząt bezdomnych z terenu Gminy Cielądz będzie 
realizowane przez schronisko dla zwierząt oraz m.in. poprzez umieszczenie ogłoszeń o adopcji na 
stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i tablicach u sołtysów wsi z terenu 
Gminy Cielądz. Przekazanie zwierzęcia do adopcji odbywa się nieodpłatnie; 

5) obligatoryjne przeprowadzenie zabiegów sterylizacji samic i kastracji samców przyjmowanych do 
schroniska z wyjątkiem zwierząt, u których istnieje przeciwwskazanie do wykonania tych 
zabiegów ze względu na stan zdrowia i/ lub wiek; 

6) wskazanie gospodarstwa rolnego, które zapewni miejsce dla zwierząt gospodarskich – budynek 
inwentarski byłej bazy skupu żywca zlokalizowany na działce nr 217/9 w obrębie wsi Stolniki. 
W/w działka nie posiada nadanego numeru porządkowego. W przypadku pojawienia się zwierząt 
gospodarskich na działce 217/9 opiekę nad tymi zwierzętami będzie sprawowała osoba 
zatrudniona na zasadzie umowy zlecenia. Niezbędne informację dotyczące tej osoby będą 
znajdowały się w Urzędzie Gminy w Cielądzu pokój nr 10; 

7) monitorowanie występowania skupisk kotów wolno żyjących na terenie Gminy Cielądz, w celu 
zapewnienia im opieki i ograniczenia ich rozrodczości; 

8) zakup i wydanie karmy sołtysom wsi w przypadku zlokalizowania skupisk kotów wolno żyjących 
niezdolnych do samodzielnego bytowania; 

9) realizacja zadań publicznych obejmujących opiekę nad zwierzętami bezdomnymi 
z zaangażowaniem organizacji pozarządowych. 

§ 6. Usypianie ślepych miotów zwierząt realizowane będzie poprzez: 

1) poddanie eutanazji ślepych miotów zwierząt zgodnie z ustawą o ochronie zwierząt; 

2) schronisko - poprzez dokonywanie przez lekarza weterynarii zabiegów usypiania ślepych miotów; 

3) gmina – poprzez zawieranie umów z zakładem leczniczym dla zwierząt na dokonanie zabiegów 
usypiania ślepych miotów na zasadach opisanych w § 8. 

§ 7. 1.  W przypadku zdarzeń drogowych z udziałem bezdomnych zwierząt, zapewnienie 
całodobowej opieki weterynaryjnej realizowane będzie przez gminę poprzez zlecenie tego zadania 
lekarzowi weterynarii, z którym gmina podpisała umowę. 

2. Realizacja działań dotyczących bezdomności zwierząt prowadzona będzie w 2020 roku przy 
współpracy z lek. wet. Mirosławem Charążką z siedzibą w miejscowości Lubania 93, 96-208 Lubania 
w zakresie: 

1) oceny stanu zdrowia na miejscu zdarzenia wraz z dojazdem na miejsce zdarzenia; 

2) podjęcie decyzji o celowości i konieczności leczenia; 
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3) w przypadku konieczności uśpienia w celu zakończenia cierpienia zwierzęcia; 

4) zapewnienie podstawowej opieki weterynaryjnej wraz z dojazdem, obejmującej leczenie 
zachowawcze/profilaktyczne w miejscu przebywania zwierzęcia oraz niezbędne zabiegi 
chirurgiczne. 

3. Gmina finansuje opiekę weterynaryjną w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt 
bezdomnych. 

§ 8. Ograniczenie populacji bezdomnych zwierząt domowych, w szczególności psów oraz 
zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie gminy Cielądz realizowane będzie poprzez: 

1) prowadzenie działań edukacyjnych wśród mieszkańców Gminy Cielądz, mających na celu 
podniesienie poziomu wiedzy w zakresie obowiązków jakie ciążą na osobach utrzymujących lub 
hodujących psy lub koty, zagadnień związanych z humanitarnym traktowaniem zwierząt 
domowych i gospodarskich, oraz standardami opieki nad zwierzętami, potrzebą ograniczenia 
liczby zwierząt poprzez czipowanie, sterylizację i kastrację; 

2) organizowanie konkursów, akcji, prelekcji dla dzieci i młodzieży z terenu gminy pod hasłem 
,,Zwierzę nie jest rzeczą” przy udziale szkół z terenu Gminy Cielądz oraz współudziale organizacji 
pozarządowych, lekarza weterynarii na temat humanitarnego traktowania zwierząt, opieki 
i prawidłowego zachowania się w stosunku do obcego zwierzęcia; 

3) usypianie ślepych miotów zwierząt właścicielskich odbywa się w oparciu o złożenie w Urzędzie 
Gminy w Cielądzu wniosku o wykonanie zabiegu uśpienia ślepego miotu psa/kota na koszt Gminy 
Cielądz w 2020 roku, stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszego Programu, pod warunkiem, iż 
wniosek zostanie złożony niezwłocznie po oszczenieniu zwierzęcia; 

4) zorganizowanie jednorazowej akcji, mającej na celu wykonanie czipowania zwierząt 
właścicielskich z terenu Gminy Cielądz ( dotyczy jedynie psów i suk) z wprowadzeniem danych  
o zaczipowanych zwierzętach do Międzynarodowej Bazy Danych Safe – Animal; 

5) zorganizowanie jednorazowej akcji, mającej na celu wykonanie zabiegów sterylizacji suk lub 
kastracji psów ( zwierząt właścicielskich) z terenu Gminy Cielądz; 

6) zabiegi czipowania, sterylizacji lub kastracji, o których mowa w pkt 4 i 5 wykonane będą 
w ramach posiadanych środków zabezpieczonych w budżecie Gminy na realizację Programu; 

7) zabiegi usypiania ślepych miotów, czopowania, sterylizacji lub kastracji, o których mowa 
w pkt 4 i 5 wykonane będą w ustalonym terminie w IV kwartale 2020 r., na terenie zakładu 
leczniczego dla zwierząt, z którym gmina podpisze stosowną umowę na wykonanie w/w 
zabiegów; 

8) wykonanie zabiegu sterylizacji lub kastracji wymaga złożenia w Urzędzie Gminy w Cielądzu 
wniosku o udzielenie skierowania, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Programu, 
w celu uzyskania skierowania na zabieg sterylizacji lub kastracji z Urzędu Gminy w Cielądzu. 
Wzór skierowania do lecznicy weterynaryjnej na sterylizację lub kastrację stanowi załącznik nr 
2 do niniejszego Programu. Właściciel zwierząt może zgłosić do zabiegu maksymalnie 2 sztuki 
zwierząt; 

9) dokonanie czipowania wymaga złożenia w Urzędzie Gminy w Cielądzu wniosku o wydanie 
zabiegu elektronicznego znakowania oraz rejestracji zwierzęcia w Międzynarodowej Bazie 
Danych Safe- Animal, stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszego Programu. W pierwszej 
kolejności będą przyjmowane wnioski od właścicieli zwierząt posiadających aktualne szczepienie 
przeciwko wściekliźnie, potwierdzone zaświadczeniem. 

§ 9. Edukacja mieszkańców Gminy Cielądz w zakresie humanitarnego traktowania zwierząt 
realizowana będzie poprzez: 
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1) zachęcenie nauczycieli w szkołach i przedszkolach z terenu Gminy Cielądz do włączenia do treści 
programowych w dziedzinie ochrony środowiska zagadnień związanych z humanitarnym 
traktowaniem zwierząt oraz ich prawidłową opieką; 

2) organizowanie konkursów, akcji, prelekcji dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy przy 
współudziale organizacji pozarządowych, lekarza weterynarii na temat humanitarnego traktowania 
zwierząt, opieki i prawidłowego zachowania się w stosunku do obcego zwierzęcia; 

3) prowadzenie kampanii adopcji w celu znalezienia nowych domów dla bezdomnych psów i kotów 
- poszukiwanie nowych domów dla zwierząt i przekazywanie do adopcji osobom 
zainteresowanym ich posiadaniem, zdolnym zapewnić im należyte warunki bytowe (ogłoszenia na 
tablicach ogłoszeń oraz stronie internetowej); 

4) kampanie informacyjne propagujące przeprowadzanie zabiegów sterylizacji i kastracji zwierząt 
zmierzających do trwałego pozbawienia zwierzęcia zdolności rozrodczych kładąc szczególny 
nacisk na zalecenia natury społecznej i weterynaryjnej; 

5) działania edukacyjne w zakresie odpowiedzialnej i właściwej opieki nad zwierzętami oraz  ich  
humanitarne traktowanie. 

Rozdział 4. 
Finansowanie programu 

§ 10. 1 Program realizowany będzie z funduszy Gminy Cielądz. W budżecie Gminy na realizację  
zadań wynikających z Programu zabezpieczone są środki finansowe w  kwocie 100.000 zł.  

2. Środki finansowe, o których mowa w ust. 1 przeznaczone będą na : 

1) zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt; 

2) odłowienie bezdomnych zwierząt; 

3) obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt w schronisku dla zwierząt; 

4) poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt; 

5) usypianie ślepych miotów w schronisku; 

6) usypianie ślepych miotów zwierząt właścicielskich; 

7) opiekę nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie; 

8) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem 
zwierząt; 

9) zabiegi czipowania, kastracji lub sterylizacji zwierząt zgłoszonych przez mieszkańców Gminy 
Cielądz do wyczerpania środków zabezpieczonych w budżecie Gminy na realizację Programu. 

3. Finansowanie zadań wskazanych w ust. 2 realizowane będzie w następujący sposób: 

1) zadania zlecone wymienione w ust. 2 pkt 1- 5 – kwota 81.400 zł brutto; 

2) wykonanie zadań wymienionych w ust. 2 pkt 6,8,9 – kwota 15.000 zł brutto; 

3) zagadnienie z ust. 2 pkt 7- kwota 3.600 zł brutto. 

Rozdział 5. 
Postanowienie końcowe 

§ 11. 1 Dla realizacji Programu gmina może udzielić organizacjom społecznym pomocy 
w różnych formach, w szczególności w postaci: 

1) udostępnienia lokalu komunalnego na spotkania otwarte o charakterze edukacyjnym; 

2) promocji podejmowanych działań, a zwłaszcza w środkach masowego przekazu; 
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3) zobowiązania wszystkich podległych gminie jednostek do ścisłej współpracy z organizacjami 
pozarządowymi działającymi na rzecz ochrony praw zwierząt poprzez podpisanie stosownych 
porozumień o wzajemnej współpracy. 

2. Zgłoszenie o zwierzętach bezdomnych na terenie Gminy Cielądz przyjmuje Urząd Gminy 
w Cielądzu pod numerem tel. 46 815 24 93 oraz  Policja. 

 

  
 

Przewodnicząca Rady 
Gminy 

 
 

mgr Małgorzata Rosa 
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Załącznik Nr 1 

Cielądz, dnia …….…….………… 

Wójt Gminy Cielądz 
 

W n i o s e k 
o skierowanie na zabieg sterylizacji/ kastracji  

w ramach “Programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności 
zwierząt na terenie Gminy Cielądz w 2020 rok” 

Imię i nazwisko  ………………………………………….……………...…………………….., 

Adres zamieszkania lub siedziby …………………………….………..………………………., 

Tel/@ ………...……………………………………………………………………………..….., 

Ilość zwierząt zgłoszonych do zabiegu (szt.) …………………………………………..……..., 

Rodzaj zabiegu: 

sterylizacja* (szt.) …………………….…...………………………………....…., 

kastracja* (szt.) …………………………………………………………….……….., 

Miejsce przebywania zwierząt …………………………………………………………………, 

Informacje dodatkowe – gatunek zwierzęcia…………………………………………………… 

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

(podpis właściciela zwierzęcia) 

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 Cielądz w 2020 roku, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 
2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781) oraz Rozporządzeniem 
Parlamentu Europejskiego i  Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. 

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

(podpis właściciela zwierzęcia) 

Nie załączam / załączam aktualne zaświadczenie potwierdzające wykonanie obowiązku 
zaszczepienia zwierzęcia przeciwko wściekliźnie. 

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

(podpis właściciela zwierzęcia) 

* niepotrzebne skreślić
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Załącznik Nr 2  

Cielądz, dnia ……………………… 

Lecznica Weterynaryjna 
............................................... 
............................................... 

S k i e r o w a n i e  
na zabieg sterylizacji – kastracji  

w ramach “Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 
zwierząt na terenie Gminy Cielądz w 2020 roku" 

Niniejszym kieruję zwierzę zgłoszone przez: 

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

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

na zabieg sterylizacja/ kastracja * 

Ilość zwierząt zgłoszonych do zabiegu: ................................szt. 

Rodzaj zabiegu: 

᠆ sterylizacja*: ............................... szt. 

᠆ kastracja*: ............................... szt. 

Zwierzęta na zabieg doprowadzone zostaną przez: …................................................................. 

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

Po wykonaniu zabiegu i okresie rekonwalescencji zwierzęta zostaną odebrane 

przez: …………………………………………………………………………………………… 

Cielądz, dnia .................................. 

  …………………………………………………….. 

(podpis osoby zgłaszającej zwierzęta do zabiegu) 
*niepotrzebne skreślić
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Załącznik Nr 3  

Cielądz, dnia …….…...…………… 

        Wójt Gminy Cielądz 

W n i o s e k 
o wykonanie zabiegu elektronicznego oznakowania oraz rejestracji zwierzęcia 

w Międzynarodowej Bazie Danych Safe-Animal 
Imię i nazwisko ................................................................................................................................. 

Adres zamieszkania ........................................................................................................................... 
Numer telefonu ................................................................................................................................. 
Ilośc zwierząt zgłoszonych do zabiegu (szt.) .................................................................................... 
Miejsce przebywania zwierząt .......................................................................................................... 
Informacje dodatkowe - gatunek zwierzęcia .................................................................................... 

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

(podpis właściciela zwierzęcia) 

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 Cielądz w 2020 roku, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 
2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781) oraz Rozporządzeniem 
Parlamentu Europejskiego i  Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. 

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

(podpis właściciela zwierzęcia) 

Nie załączam / załączam aktualne zaświadczenie potwierdzające wykonanie obowiązku 
zaszczepienia zwierzęcia przeciwko wściekliźnie. 

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

(podpis właściciela zwierzęcia) 

* niepotrzebne skreślić
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Załącznik Nr 4  

Cielądz, dnia …….………….……… 

    Wójt Gminy Cielądz 
 

W n i o s e k 
o wykonanie zabiegu uśpienia ślepego miotu 

Imię i nazwisko………………………………….……………….…….…...........………...………, 

Adres zamieszkania ………………………………………….…….…..………..……………….., 

numer telefonu kontaktowego………………………………….…………….....……………...…., 

Miejsce przebywania zwierząt …………………………………………….……………………...., 

Informacje dodatkowe – gatunek zwierzęcia………………………….………………….…........, 

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

( podpis właściciela zwierzęcia) 

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 Cielądz w 2020 roku” zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 
2018 r. o ochronie danych osobowych ( Dz.U. z 2019 r. poz. 1781) oraz Rozporządzeniem 
Parlamentu Europejskiego i  Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. 

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

( podpis właściciela zwierzęcia)
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