Wzorcowy Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobiegania bezdomności zwierząt.
Fundacja „KARUNA – Ludzie dla Zwierząt”; luty 2019 r.

WZORCOWY PROGRAM OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI
I ZAPOBIEGANIA BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT
NA ROK …..
W GMINIE …..
§1
1.

2.

Głównymi celami Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobiegania
bezdomności (dalej jako: „program”), o którym mowa w art. 11a ust. 1 ustawy z dnia 21
sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz.U. z 2019 r. poz. 122, dalej jako: u.o.z.) w gminie
……………………………………… (dalej jako: „gmina”) są:
1) zapobieganie bezdomności zwierząt;
2) opieka nad zwierzętami bezdomnymi;
3) poszukiwanie dotychczasowego właścicieli lub opiekunów zwierząt bezdomnych
oraz nowych właścicieli lub opiekunów;
4) opieka nad kotami wolno żyjącymi (zwierzęta gatunku udomowionego Felis catus,
urodzone i bytujące na wolności w środowisku antropogenicznym, przy wsparciu
człowieka);
5) opieka nad zwierzętami poszkodowanymi w wypadkach drogowych oraz w innych
sytuacjach, jeśli te zwierzęta wymagają pomocy weterynaryjnej.
Program określa zasady realizacji wskazanych w ust. 1 celów oraz przeznaczone na ich
wykonanie środki finansowe.
ROZDZIAŁ I
ZAPOBIEGANIE BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT
§2

1.

Na realizację celu - zapobieganie bezdomności zwierząt składa się wykonanie
następujących zadań:
1) sterylizacja albo kastracja bezdomnych psów (samice i samce gatunku Canis lupus
familiaris) i kotów (samice i samce gatunku Felis catus) umieszczonych w schronisku
o którym mowa w § 13 ust. 2 pkt 3 (dalej jako: „schronisko”);
2) sterylizacja albo kastracja zwierząt będących pod opieką właścicieli lub innych
opiekunów;
3) trwałe oznakowanie zwierząt bezdomnych, w celu ich identyfikacji;
4) trwałe oznakowanie zwierząt będących pod opieką właścicieli lub opiekunów, w
celu ich identyfikacji;
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2.

5) uśmiercanie (usypianie) ślepych miotów;
6) zapewnienie opieki zwierzęciu, którego właściciel lub opiekun zmarł albo nie może
sprawować opieki z przyczyn od niego niezależnych;
7) zapewnienie zwierzęciu opieki w przypadku obiektywnej, trwałej niemożności jej
sprawowania przez właściciela lub opiekuna;
8) edukacja społeczna dotycząca standardów utrzymywania zwierząt i zapobiegania
bezdomności.
Na każde z powyższych zadań przeznacza się odrębne środki finansowe, w kwotach
określonych w tabeli zawartej w załączniku nr 1 do programu.
§3

1.
2.

3.

4.

Każde zwierzę umieszczone w schronisku zostaje wykastrowane albo sterylizowane.
Zabiegu kastracji albo sterylizacji nie przeprowadza się u zwierząt, u których lekarz
weterynarii stwierdził chorobę uniemożliwiającą jego przeprowadzenie lub u zwierząt
należących do gatunku, w przypadku których nie wykonuje się takich zabiegów lub u
zwierząt zbyt młodych (niedojrzałych płciowo).
W przypadku zwierzęcia wymagającego leczenia przed wykonaniem chirurgicznego
zabiegu lekarsko-weterynaryjnego lub zbyt młodego aby przeprowadzić zabieg kastracji
albo sterylizacji, które ma zostać przekazane nowemu właścicielowi lub opiekunowi,
nowy właściciel lub opiekun zostaje zobowiązany w umowie adopcji zwierzęcia
(załączniki do programu nr 2a albo 2b) do zapewnienia przeprowadzenia zabiegu
kastracji albo sterylizacji adoptowanego zwierzęcia.
Umowa adopcji zwierzęcia określa termin maksymalny przeprowadzenia u zwierzęcia
zabiegu sterylizacji albo kastracji. Załącznikiem do niej jest talon, co umożliwia
wykonanie zabiegu na koszt Gminy (inną opcją jest obowiązek przyprowadzenia do
schroniska zwierzęcia na zabieg kastracji albo sterylizacji).
§4

1.

2.

3.

Zwierzęta (w szczególności psy i koty) będące pod opieką właścicieli lub opiekunów,
zamieszkujących na terenie gminy od co najmniej miesiąca albo będące pod opieką
organizacji, której celem statutowym jest ochrona zwierząt, prowadzącej działalność na
terenie gminy (dalej jako: „organizacja”), mogą zostać poddane zabiegowi sterylizacji
albo kastracji, którego koszt w całości (w części) pokrywa gmina.
Zabieg, o którym mowa w ustępie 1. przeprowadza lecznica ……………………/
przeprowadzają lecznice ……………….., na podstawie talonu przedstawionego przez
właściciela lub opiekuna zwierzęcia.
Każde wysterylizowane albo wykastrowane zwierzę zostaje także trwale oznakowane
zgodnie z zasadami określonymi w § 5 i 7.
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4.

Talony na zabieg sterylizacji albo kastracji oraz oznakowanie zwierzęcia można odebrać
w Wydziale Ochrony Środowiska Urzędu Gminy (dalej jako: „WOŚ”), po złożeniu
oświadczenia o zamieszkiwaniu na terenie gminy od ponad miesiąca.
§5

Trwałe oznakowanie zwierzęcia domowego (dalej jako „trwałe oznakowanie”), w celu jego
identyfikacji, jest realizowane przez wprowadzenie pod jego skórę transpondera oraz
dokonanie rejestracji w ogólnopolskiej bazie zwierząt oznakowanych ………………………….
(nazwa bazy /dalej jako: baza).
§6
1.

2.
3.

4.

W przypadkach bezdomnych zwierząt domowych wszczepienia transpondera oraz
rejestracji w bazie dokonuje, w terminie maksymalnie 24 godzin od wyłapania, podmiot,
o którym mowa w § 13 ust. 2 pkt 1 (dalej jako: „wyłapujący zwierzęta domowe”) w
ramach czynności wyłapania zwierzęcia lub schronisko.
W bazie jako opiekun bezdomnego zwierzęcia domowego zostaje wpisana gmina.
Trwałemu oznakowaniu nie podlegają bezdomne zwierzęta domowe, którym został
uprzednio wszczepiony transponder i są zarejestrowane w bazie zwierząt
oznakowanych.
Jeżeli nie można ustalić miejsca rejestracji bezdomnego zwierzęcia domowego, pod
którego skórą jest umieszczony transponder (np. zostało oznakowane, ale już nie
zarejestrowane), należy zarejestrować zwierzę w bazie, jako opiekuna wpisując gminę.
§7

1.

2.

3.

Gmina przeznacza środki finansowe na pokrycie kosztów trwałego oznakowania zwierząt
domowych będących pod opieką osób zamieszkałych na terenie gminy od co najmniej
miesiąca bądź będących pod opieką organizacji.
Trwałe oznakowanie będzie realizowane przez zakład leczniczy dla zwierząt ………….
/zakłady lecznicze dla zwierząt ………………. (nazwa zakładu/ów), na podstawie talonu
przedstawionego przez opiekuna zwierzęcia lub organizacji.
Talon, o którym mowa w ust. 2, można odebrać w WOŚ, po złożeniu oświadczenia o
zamieszkiwaniu na terenie gminy od miesiąca albo przedstawieniu upoważnienia
wystawionego przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu
organizacji.
§8

Na stronie internetowej Urzędu Gminy, w zakładce „Zwierzęta w gminie”, umieszcza się
ogłoszenie o postanowieniach programu w zakresie możliwości refundacji zabiegu kastracji i
oznakowania zwierząt domowych w gminie oraz o zasadach jej otrzymania.
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§9
1.
2.

3.

4.

Uśmiercony (uśpiony) może zostać ślepy miot (zwierzęta, które jeszcze nie otworzyły
oczu), pochodzący od zwierzęcia domowego z terenu gminy.
W przypadku wyłapanych zwierząt bezdomnych, czynność uśmiercenia ślepego miotu
może zostać przeprowadzona na koszt gminy przez lekarza weterynarii w schronisku
albo w zakładzie lekarsko-weterynaryjnym ……………. (określenie zakładu).
W przypadku ślepego miotu pochodzącego od zwierzęcia będącego pod opieką
właściciela lub opiekuna, zwierzęta mogą zostać poddane uśmierceniu w zakładzie
lekarsko-weterynaryjnym, o którym mowa w punkcie 2.
Ślepy miot zostanie poddany uśmierceniu (uśpieniu) na koszt gminy tylko w przypadku
zobowiązania się właściciela lub opiekuna zwierzęcia, od którego miot ten pochodzi, do
poddania tego zwierzęcia zabiegowi kastracji w terminie jednego tygodnia. Dotyczy to
również sytuacji, jeśli właścicielem lub opiekunem zwierzęcia, od którego miot pochodzi,
jest organizacja społeczna, której celem statutowym jest ochrona zwierząt. Wzór umowy
stanowi załącznik nr 3 do programu.
§ 10

1.

2.
3.

Gmina zapewnia miejsce w schronisku zwierzętom, których właściciel lub opiekun zmarł
albo nie może sprawować opieki z przyczyn od niego niezależnych (np. w związku z
przebywaniem w szpitalu lub w areszcie), maksymalnie przez okres 3 miesięcy.
W terminie wskazanym w ust. 1, spadkobiercy albo właściciel lub opiekun zwierzęcia
bądź osoba albo organizacja przez niego wskazana, odbierze zwierzę.
Jeżeli po osobie zmarłej nie zostali spadkobiercy bądź zwierzę nie zostanie odebrane
przez spadkobierców albo jego właściciela lub opiekuna w terminie wskazanym w ust. 1,
stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.
§ 11

1.

2.
3.
4.

Osoba, która uprawdopodobni swoją trudną sytuację życiową, może trwale przekazać
schronisku zwierzę pozostające pod jej opieką (trwała niemożności sprawowania opieki
przez właściciela lub opiekuna zwierzęcia).
Przekazanie zwierzęcia wymaga złożenia w WOŚ o trudnej sytuacji życiowej i podpisania
umowy o nieodpłatnym przekazaniu własności zwierzęcia gminie.
Zwierzę przekazane gminie może zostać oddane do adopcji.
Jeżeli właściciel lub opiekun zwierzęcia nie może samodzielnie przekazać opieki nad
zwierzęciem, może zrobić to w jego imieniu osoba upoważniona (pełnomocnictwo do
przekazania zwierzęcia musi zostać sporządzone w formie pisemnej).
§ 12

4

Wzorcowy Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobiegania bezdomności zwierząt.
Fundacja „KARUNA – Ludzie dla Zwierząt”; luty 2019 r.

1.

Edukację społeczną dotyczącą standardów utrzymywania zwierząt i zapobiegania
bezdomności realizują:
1) WOŚ;
2) organizacje;
3) schronisko.
2. W ramach edukacji, o której mowa w ust. 1 realizowane są poniżej wskazane zadania
(przykładowo):
1) dwa pikniki „Zwierzęta nasi przyjaciele”, w maju i wrześniu, na których mieszkańcy
gminy będą mogli zapoznać się z regulacjami prawnymi dotyczącymi opieki nad
zwierzętami oraz działaniami gminy realizowanymi na podstawie Programu;
2) WOŚ wraz z organizacjami opracowuje materiały informacyjne o bezdomności
zwierząt, metodach działania, programie, obowiązkach właścicieli;
3) WOŚ wraz z organizacjami opracowuje materiały informacyjne dla mieszkańców
gminy dotyczące kotów wolno żyjących, jak też organizuje spotkania informacyjne z
przedstawicielami wspólnot mieszkaniowych i zarządami spółdzielni mieszkaniowych,
właścicielami i użytkownikami wieczystymi nieruchomości oraz przedstawicielami
Polskiego Związku Działkowców, na których nieruchomościach bytują koty wolno
żyjące.
3. Gmina przeznacza środki finansowe na prowadzenie działań edukacyjnych dotyczących
zapobiegania bezdomności i opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz obowiązków
właścicieli i opiekunów zwierząt, o które mogą ubiegać się organizacje, na zasadach
określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
ROZDZIAŁ II
OPIEKA NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI
§ 13
1.

Na realizację opieki nad zwierzętami bezdomnymi składają się:
1) wyłapanie (odłowienie) każdego bezdomnego zwierzęcia, domowego lub
gospodarskiego, znalezionego na terenie gminy, przy czym do zwierząt domowych
zaliczane są także zwierzęta egzotyczne;
2) zapewnienie każdemu wyłapanemu bezdomnemu zwierzęciu domowemu miejsca w
schronisku dla zwierząt;
3) zapewnienie każdemu wyłapanemu bezdomnemu zwierzęciu gospodarskiemu
miejsca w gospodarstwie rolnym.
2. Podmiotami realizującymi poszczególne zadania są:
1) w zakresie wyłapywania bezdomnych zwierząt domowych oraz prowadzenia miejsca
przetrzymywania zwierząt przed przewiezieniem do schroniska, o którym mowa w § 5
ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26
5
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3.

sierpnia 1998 r. w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt
(Dz.U. z 1998 r. nr 116 poz. 753, dalej jako: r.w.z.b.) – …………………………… (nazwa
podmiotu wraz z adresem punktu przetrzymywania zwierząt) (dalej jako: „wyłapujący
zwierzęta domowe”), posiadający aktualne zezwolenie wydane na podstawie art. 7
ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w
gminach (Dz.U. z 2018 r. poz. 1454, z późn.zm., dalej jako: u.u.c.p.g) oraz wymagane
dla tej działalności na podstawie przepisów prawa weterynaryjnego zezwolenia i
świadectwa;
2) w zakresie wyłapywania bezdomnych zwierząt gospodarskich – …………………………….
(nazwy podmiotów odpowiednio do wyłapywanych grup zwierząt wraz z adresami),
posiadający aktualne zezwolenie wydane na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 3 u.u.c.p.g.
oraz wymagane dla tej działalności na podstawie przepisów prawa weterynaryjnego
zezwolenia i świadectwa (dalej jako: „wyłapujący zwierzęta gospodarskie”);
3) w zakresie zapewnienia bezdomnemu zwierzęciu domowemu miejsca w schronisku
dla zwierząt bezdomnych – ………… (nazwa podmiotu wraz z adresem schroniska)
(schronisko), posiadający aktualne zezwolenie wydane na podstawie art. 7 ust. 1 pkt
4 u.u.c.p.g. oraz aktualny numer wpisu do rejestru powiatowego lekarza weterynarii;
4) w zakresie zapewnienia bezdomnemu zwierzęciu gospodarskiemu miejsca w
gospodarstwie rolnym, odpowiednio do gatunku – …………………………………… (adresy
gospodarstw, w których będą utrzymywane bezdomne zwierzęta gospodarskie);
5) w zakresie sprawowania opieki w szczególnych przypadkach, jeżeli zwierzęcia nie
może objąć opieką schronisko – organizacje.
Na każde z zadań wskazanych w ust. 1 przeznaczone zostały odrębne środki finansowe,
wg kwot określonych w tabeli stanowiącej załącznik nr 1 do programu.
§ 14

1.

2.

Każdy, kto znalazł zwierzę domowe na terenie gminy i nie ma możliwości ustalenia
właściciela lub dotychczasowego opiekuna lub nie może zwrócić mu zwierzęcia z
przyczyn obiektywnych (np. dotychczasowy właściciel lub opiekun obecnie nie przebywa
na terenie gminy) może zgłosić jego znalezienie w celu wyłapania.
O potrzebie wyłapania zwierzęcia domowego informuje się wyłapującego zwierzęta
domowe, pod numerem telefonu …….. (wpisać numer telefonu Wyłapującego zwierzęta
domowe), dostępnym 24 godziny na dobę, w każdym dniu tygodnia, albo WOŚ albo straż
miejską (gminną, jeżeli jest w danej gminie) albo schronisko.
§ 15

1.

Każdy, kto znalazł zwierzę gospodarskie na terenie gminy i nie ma możliwości ustalenia
jego właściciela lub dotychczasowego posiadacza albo nie może zwrócić mu zwierzęcia z
przyczyn obiektywnych (np. właściciel lub dotychczasowy posiadacz obecnie nie
przebywa na terenie gminy), ma obowiązek zgłosić jego znalezienie w celu wyłapania.
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O potrzebie wyłapania zwierzęcia gospodarskiego informuje się wyłapującego zwierzęta
gospodarskie pod numerem telefonu ……….….. (wpisać numer wyłapującego zwierzęta
gospodarskie) dostępnym 24 godziny na dobę, w każdym dniu tygodnia, albo WOŚ, albo
straż miejską (gminną).
§ 16

1.

2.

3.

4.

5.

Bezpośrednio po wyłapaniu zwierzęcia, wyłapujący zwierzęta domowe (gospodarskie)
sprawdza czy zwierzę jest oznakowane, w przypadku zwierząt domowych również w
zakresie trwałego oznakowania.
W przypadku wyłapania zwierzęcia domowego, jeśli jest ono oznakowane, wyłapujący
zwierzęta domowe niezwłocznie informuje o tym schronisko lub WOŚ albo sam ustala
właściciela lub dotychczasowego opiekuna.
W przypadku wyłapania zwierzęcia gospodarskiego, jeśli jest ono oznakowane,
wyłapujący zwierzęta gospodarskie niezwłocznie informuje o tym WOŚ, który przez
Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ustala dotychczasowego posiadacza.
Właściciel lub dotychczasowy opiekun (posiadacz) zwierzęcia domowego lub
gospodarskiego zostaje niezwłocznie poinformowany o odnalezieniu zwierzęcia i
wezwany do jego odebrania, w maksymalnym terminie dwóch dni. Jeżeli we wskazanym
terminie nie odbierze zwierzęcia, stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.
Właściciel lub dotychczasowy opiekun (posiadacz) zwierzęcia domowego lub
gospodarskiego, odbierając zwierzę podpisuje potwierdzenia odbioru. Dokument ten
zostaje przekazany WOŚ.
§ 17

1.

2.
3.

Wyłapania zwierzęcia dokonuje się nie później niż dwie godziny od otrzymania
zgłoszenia, w sposób humanitarny, zgodnie z regulacjami u.o.z., r.w.z.b. oraz uchwały
Rady Gminy ……………………. nr ………. z dnia ……………………, wydanej na podstawie art. 7
ust. 3 u.u.c.p.g.
Po wyłapaniu zwierzę domowe zostaje bezpośrednio przewiezione do punktu
czasowego przetrzymywania zwierząt albo do schroniska.
Po wyłapaniu zwierzę gospodarskie zostaje bezpośrednio przewiezione do jednego z
gospodarstw, o których mowa w § 11 ust. 2 pkt 7, w zależności od gatunku zwierzęcia,
odpowiednio do postanowień umów.
§ 18

1.

Niezwłocznie po wyłapaniu zwierzęcia, wyłapujący zwierzęta domowe/ gospodarskie
przygotowuje protokół wyłapania zwierzęcia zawierający informacje o dacie, godzinie i
miejscu wyłapania zwierzęcia, gatunku, rasie, wieku i indywidualnych cechach
szczególnych. W przypadkach zwierząt domowych do protokołu załącza się zdjęcie
zwierzęcia oraz numer transpondera, jeśli zwierzę zostało trwale oznakowane.
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2.

3.

4.

5.

6.

Protokół, o którym mowa w ust. 1, wyłapujący zwierzęta domowe/gospodarskie
przekazuje WOŚ w dniu wyłapania zwierzęcia lub w następnym dniu roboczym do
godziny 12:00. Kopia protokołu zostaje przekazana razem ze zwierzęciem schronisku, do
którego zwierzę zostaje przewiezione.
Na podstawie przekazanego WOŚ protokołu, w terminie jednego dnia roboczego, na
stronie internetowej Urzędu Gminy w zakładce „Zwierzęta zgubione-znalezione”
umieszcza się informacje o wyłapanym zwierzęciu, o których mowa w § 27 ust. 2, w celu
poszukiwania jego właściciela lub dotychczasowego opiekuna (posiadacza), zgodnie z
regulacjami dotyczącymi rzeczy znalezionych.
Informacje, o których mowa w ust. 1, umieszcza się także na tablicy ogłoszeń Urzędu
Gminy oraz przekazuje straży miejskiej (gminnej), Policji oraz drogą sms mieszkańcom
gminy.
Informacje, o których mowa w ust. 1 wyłapujący zwierzęta domowe/gospodarskie
przekazuje także, w imieniu wójta (burmistrza albo prezydenta miasta), właściwemu
miejscowo staroście, jednocześnie dokonując o tym wzmianki w dokumentach
zwierzęcia ze wskazaniem daty dokonania zgłoszenia.
Jeżeli wyłapane zwierzę gospodarskie nie jest oznakowane i nie można ustalić jego
dotychczasowego posiadacza, w terminie do końca następnego dnia roboczego od
uzyskania informacji o dokonaniu wyłapania, gmina informuje o tym fakcie
Powiatowego Lekarza Weterynarii w …………….., w celu podjęcia działań
administracyjnych, w tym też związanych ze zwalczeniem chorób zakaźnych zwierząt i
brakiem oznakowania zwierzęcia, którego obowiązek znakowania wynika z regulacji
prawnych.
§ 19

1.

2.

3.

Zwierzę umieszczone w schronisku albo w gospodarstwie rolnym, pozostaje pod opieką
gminy, która uiszcza opłatę za każdy dzień jego pobytu. Dodatkowo gmina pokrywa
także koszty niezbędnego leczenia zwierzęcia, także realizowanego poza schroniskiem/
gospodarstwem rolnym.
Osoba upoważniona przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta), co najmniej raz na pół
roku, przeprowadza kontrole w schronisku oraz w gospodarstwie rolnym, w zakresie
zapewnienia zwierzętom właściwych warunków utrzymania (w tym czystości,
zapewnienia odpowiedniej powierzchni, stałego dostępu do wody, odpowiedniego
wyżywienia oraz częstotliwości kontaktów z człowiekiem zwierząt domowych) i opieki
lekarsko-weterynaryjnej oraz behawiorystycznej, prowadzenia dokumentacji adopcyjnej
oraz weryfikuje czy wszystkie zwierzęta zostały trwale oznakowane i sprawdza
prowadzoną ewidencję.
W zakresie informacji dotyczących zwierząt, które są pod opieką gminy, schronisko oraz
gospodarstwa rolne są zobowiązane do udzielenia wszelkich informacji jakich zażąda
osoba przeprowadzająca kontrolę, zgodnie z regulacjami o ochronie danych osobowych.
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§ 20
1.

2.

3.

4.

Po umieszczeniu zwierzęcia domowego w schronisku zostaje ono poddane 15-dniowej
kwarantannie, w pomieszczeniach przeznaczonych do tego celu, a następnie szczepieniu
na wściekliznę.
Oprócz szczepienia przeciwko wściekliźnie psy szczepione są także przeciwko: nosówce,
zakaźnemu zapaleniu wątroby (chorobie Rubartha), parwowirozie, przy czym szczepienia
te mogą zostać wykonane w okresie kwarantanny.
Oprócz szczepienia przeciwko wściekliźnie koty szczepione są także przeciwko:
herpeswirozie, kaliciwirozie oraz panleukopenii, przy czym szczepienia te mogą zostać
wykonane w okresie kwarantanny.
Po 10 dniach od przeprowadzenia szczepień przeprowadza się zabieg sterylizacji albo
kastracji, pod warunkiem, że lekarz weterynarii przeprowadzający taki zabieg stwierdzi,
iż stan zdrowia zwierzęcia pozwala na przeprowadzenie zabiegu. Po okresie
rekonwalescencji zwierzę może zostać połączone z innymi zwierzętami.
§ 21

Zwierzę bezdomne można adoptować ze schroniska po wykonaniu zabiegu sterylizacji albo
kastracji oraz po okresie rekonwalescencji. Zwierzę, u którego nie można wykonać zabiegu
sterylizacji albo kastracji, w związku z wystąpieniem jednaj z sytuacji o których mowa w § 3
ust. 2, może być wydane po wykonaniu szczepień.
§ 22
1.

2.

Schronisko zapewnia każdemu przyjętemu zwierzęciu warunki odpowiednio do gatunku,
rozmiaru, płci, zdrowia, wieku i potrzeb behawioralnych zgodnie z rozporządzeniem
…………………………… oraz uchwałą Rady Gminy ……………………. nr ………. z dnia
……………………, wydaną na podstawie art. 7 ust. 3 u.u.c.p.g.
Schronisko organizuje pracę wolontariuszy, w szczególności w celu zapewnienia
utrzymywanym zwierzętom odpowiedniej ilości kontaktów z człowiekiem i ruchu oraz
podejmowania działań na rzecz adopcji zwierząt.
§ 23

1.

2.
3.

Miejsce przetrzymywania zwierząt przed przewiezieniem do schroniska jest prowadzone
przez wyłapującego zwierzęta domowe w celu zagwarantowania opieki nad nimi 24
godziny na dobę, w szczególności w przypadku odłowienia zwierzęcia w późnych
godzinach wieczornych lub nocnych.
W miejscu przetrzymywania zwierząt przetrzymywane są tylko zwierzęta zdrowe;
zwierzętom chorym zapewnia się całodobową opiekę lekarsko-weterynaryjną.
Maksymalny czas przetrzymywania zwierzęcia w punkcie przetrzymywania to 14 dni.
§ 24
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1.

2.

W szczególnych przypadkach, np. w przypadkach bezdomnych zwierząt domowych
innych gatunków niż psy i koty lub zwierząt wymagających szczególnej opieki, jeżeli
schronisko odmówi przyjęcia zwierzęcia, może ono zostać objęte opieką przez
organizację.
Koszty utrzymania zwierzęcia, w przypadkach, o których mowa w ust. 1, ponosi gmina w
zakresie określonym w umowie.
ROZDZIAŁ III
POSZUKIWANIE DOTYCHCZASOWYCH WŁAŚCICIELI LUB OPIEKUNÓW ZWIERZĄT
BEZDOMNYCH ORAZ NOWYCH WŁAŚCICIELI LUB OPIEKUNÓW DLA TYCH ZWIERZĄT
§ 25

Poszukiwanie dotychczasowych właścicieli lub opiekunów zwierząt bezdomnych oraz
nowych właścicieli lub opiekunów dla tych zwierząt realizują:
1) WOŚ,
2) schronisko,
3) organizacje.
§ 26
1.

2.

3.

Każdy kto znalazł zwierzę bezdomne, objął je opieką i nie zgłosił potrzeby wyłapania, jest
zobowiązany do sprawdzenia czy zwierzę jest oznakowane. Jeśli ma możliwość ustalenia
właściciela lub dotychczasowego opiekuna zwierzęcia niezwłocznie je zwraca.
Każdy kto znalazł bezdomne zwierzę domowe i nie zgłosił potrzeby jego wyłapania, a nie
ma możliwości ustalenia właściciela lub dotychczasowego opiekuna, jest zobowiązany
do zgłoszenia znalezionego zwierzęcia w WOŚ w celu umieszczenia informacji o
zwierzęciu na stronie Urzędu Gminy.
Osoba, właściciel lub dotychczasowy opiekun zwierzęcia, które zagubiło się lub uciekło,
może zgłosić jego zaginięcie, w celu umieszczenia tej informacji na stronie Urzędu
Gminy.
§ 27

1.

2.

Informacje o zwierzętach bezdomnych wyłapanych lub znalezionych oraz informacje od
mieszkańców gminy o zwierzętach, które zaginęły, umieszczane są na stronie
internetowej Urzędu Gminy, w zakładce „Zwierzęta zgubione-znalezione”.
Informacje o każdym umieszczonym na stronie zwierzęciu to:
1) data i miejsce jego znalezienia / zagubienia zwierzęcia;
2) płeć zwierzęcia;
3) wiek lub przybliżony wiek zwierzęcia;
4) opis zwierzęcia (cechy charakterystyczne);
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5) numer transpondera, jeśli zwierzę zostało trwale oznakowane lub informację o jego
braku;
6) w przypadku zwierząt znalezionych, informacja gdzie można odebrać zwierzę;
7) w przypadku zwierząt zagubionych, informacja gdzie można zgłosić jego znalezienie;
8) zdjęcie zwierzęcia.
§ 28
1.
2.

3.

Zachęcanie do adopcji zwierząt bezdomnych realizowane jest w ramach prowadzonych
działań edukacyjnych, o których mowa także w § 12 ust. 2.
Schronisko organizuje dni otwarte i spotkania informacyjne dla chętnych do adopcji
zwierzęcia. Ułatwia zapoznanie się ze zwierzętami, w tym możliwość odbycia wspólnych
spacerów i zabaw.
Gmina zapewnia środki finansowe, o które mogą starać się organizacje, przeznaczone na
działalność edukacyjną promującą adopcje zwierząt, o której mowa w § 12 ust. 2 pkt 3,
jak też działania bezpośrednio zmierzające do znalezienia dotychczasowych właścicieli
lub opiekunów zwierząt lub nowych właścicieli lub opiekunów.
§ 29

1.

2.
3.

4.
5.

Zwierzę może adoptować ze schroniska tylko osoba pełnoletnia, posiadająca pełną
zdolność do czynności prawnych, która nie była wcześniej skazana za przestępstwo lub
ukarana za wykroczenie statuowane przepisami u.o.z.
Osoba, która chce adoptować zwierzę ze schroniska, zapoznaje się z informacją
przedadopcyjną, której wzór stanowi załącznik nr 4a i 4b do programu.
Zwierzę może być wydane ze schroniska nowemu opiekunowi po podpisaniu umowy
adopcji zwierzęcia. W imieniu wójta (burmistrza, prezydenta miasta) umowę podpisuje
…………………… …………… (dyrektor schroniska, prezes organizacji prowadzącej schronisko).
Umowy adopcji zwierzęcia nie można zawrzeć przez pełnomocnika.
Gmina pokrywa koszty sterylizacji albo kastracji zwierzęcia, które zostało oddane do
adopcji przed wykonaniem tego zabiegu oraz dwóch wizyt behawiorysty, jeśli zachodzi
potrzeba pomocy zwierzęciu po zmianie miejsca jego przebywania.
§ 30

1.

2.

Osoby upoważnione przez organizację „…………………….”, z którą gmina ma podpisaną
umowę, przeprowadzają dwa spotkania poadopcyjne, podczas których ustalają czy
zostały spełnione standardy utrzymywania zwierząt zgodnie z u.o.z., czy zwierzę zostało
poddane zabiegowi sterylizacji albo kastracji, jeśli zostało wydane przed wykonaniem
tego zabiegu oraz czy są potrzebne spotkania z behawiorystą.
Spotkania poadpocyjne realizowane są w terminach jednego miesiąca i sześciu miesięcy
od wydania zwierzęcia do adopcji. W przypadku stwierdzenia braku odpowiedniej
opieki, przedstawiciele organizacji informują opiekuna zwierzęcia o zasadach
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3.
4.

traktowania zwierząt zgodnych z u.o.z. oraz o ich potrzebach biologicznych i
psychicznych.
Ze spotkań poadopcyjnych sporządza się protokół, który zostaje przekazany WOŚ w
terminie siedmiu dni od spotkania.
Jeżeli osoby przeprowadzające spotkanie powezmą podejrzenie, że zostało popełnione
przestępstwo lub wykroczenie statuowane przepisami u.o.z., niezwłocznie powiadomią
o tym Policję oraz WOŚ.

ROZDZIAŁ IV
OPIEKA NAD KOTAMI WOLNO ŻYJĄCYMI
§ 31
1.

2.

Opieka nad kotami wolno żyjącymi realizowana jest przez WOŚ oraz organizacje i
społecznych opiekunów kotów (dalej jako „opiekun”) (w gminach wiejskich lub miejskowiejskich również sołtysów).
Opieka nad kotami wolno żyjącymi polega na:
1) kontroli populacji;
2) dokarmianiu;
3) utrzymywaniu czystości w miejscach bytowania;
4) zapewnieniu miejsca schronienia;
5) zapewnienie opieki lekarsko-weterynaryjnej.
§ 32

1.

WOŚ:
1) prowadzi rejestr miejsc bytowania kotów wolno żyjących oraz systematyczne ich
kontrole (minimum raz na pół roku);
2) prowadzi rejestr opiekunów społecznych kotów i organizacji, które podjęły się
opieki nad kotami wolno żyjącymi oraz nadzoruje regularność opieki;
3) wydaje opiekunom albo organizacjom karmę dla kotów wolno żyjących (albo
wydaje talony na karmę, które można zrealizować w konkretnych sklepach);
4) wydaje opiekunom lub organizacjom talony na sterylizację albo kastrację kotów
wolno żyjących oraz trwałe oznakowanie, a w razie potrzeby na leczenie tych
zwierząt;
5) wydaje budki dla kotów wolno żyjących (bądź rozlicza zakup budek) oraz tabliczki,
które umieszcza się w pobliżu budki, z informacją, że koty są pod opieką gminy;
6) wspiera opiekunów i organizacje podczas negocjacji w sprawie ustalania zasad
bytowania kotów wolno żyjących, np. na terenach i w budynkach wielorodzinnych
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2.

należących do spółdzielni mieszkaniowych lub wspólnot mieszkaniowych bądź
należących do innych podmiotów;
7) przeprowadza wraz z funkcjonariuszami straży miejskiej (gminnej) oraz Policji
interwencje dotyczące bytowania kotów wolno żyjących.
Rejestry, o których mowa w ustępie 1 pkt 1-2 są aktualizowane co trzy miesiące.
§ 33

1.

Opiekunem jest pełnoletni mieszkaniec gminy, posiadający pełna zdolność do czynności
prawnych, wpisany do rejestru społecznych opiekunów kotów i organizacji, który złożył
w WOŚ deklarację społecznego opiekuna kotów (załącznik nr 5 do programu), a także
stosuje się do zasad dotyczących opieki nad kotami wolno żyjącymi określonych w
programie i deklaracji oraz do przepisów u.o.z.
2. Wykreśleniu z rejestru społecznych opiekunów kotów i organizacji opiekun podlega w
przypadku:
a) śmierci;
b) złożenia wniosku o wykreślenie;
c) niewywiązywania się ze zobowiązań zawartych w deklaracji, o której mowa w ust. 1.
4) Jeżeli opiekun nie może sprawować opieki nad kotami czasowo, zapewnia zastępstwo.
Jeżeli jednak nie jest to możliwe, informuje o sytuacji WOŚ.
§ 34
1.

2.

3.

4.

5.

Kontrola populacji kotów wolno żyjących realizowana jest przez objęcie rejestrem miejsc
ich bytowania, określenie ilości tych zwierząt w każdym z zarejestrowanych miejsc oraz
wykonywaniu zabiegów sterylizacji albo kastracji i trwałe ich oznakowanie.
Kot wolno żyjący albo kotka wolno żyjąca, które nie zostały poddane zabiegowi
sterylizacji albo kastracji, jeśli osiągnęły dojrzałość płciową, zostają złapane i
przewiezione do lecznicy lekarsko-weterynaryjnej ………………………………..
w celu
przeprowadzenia zabiegu, pod warunkiem, że są zdrowe. Jeśli zwierzę, o którym mowa
w zdaniu poprzednim wymaga leczenia, zostaje objęte opieką lekarsko-weterynaryjną.
Złapania, o którym mowa w ust. 2, dokonuje opiekun, pod którego opieką pozostaje
kotka/kot. Czynność tę można przeprowadzić przy pomocy straży miejskiej (gminnej),
pracownika schroniska lub wyłapującego zwierzęta domowe.
Podczas zabiegu kot/kotka zostaje trwale oznakowany/na, w sposób określony w § 5
oraz nacina się zwierzęciu czubek ucha, w celu umożliwienia łatwego ustalenia czy
zostało wysterylizowane/wykastrowane.
Po wykonaniu zabiegu kotka/kot wolno żyjący zostaje objęty opieką na okres
rekonwalescencji, odpowiednio – samce dwa dni, samice siedem dni. Następnie
kot/kotka zostaje wypuszczony/na w miejscu, dotychczasowego bytowania.
Wypuszczenia dokonuje się w obecności opiekuna, jeśli osoba taka zajmuje się kotami
wolnożyjącymi na danym terenie.
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§ 35
1.
2.

3.

Dokarmianie kotów wolno żyjących jest realizowane przez cały rok.
Ilość karmy, wymaganej do zapewnienia odpowiedniego poziomu dokarmiania kotów
wolno żyjących, szacowana jest na podstawie rejestru miejsc bytowania kotów wolno
żyjących i ich liczby zgłoszonej w każdym z nich.
Opiekunowie lub organizacje obejmujące opieką koty bytujące w określonym miejscu,
zobowiązują są do stałego dostarczania czystej wody i wykładania karmy raz dziennie
oraz systematycznego sprzątania resztek karmy i, jeśli jest taka potrzeba, odchodów.

§ 36
1.

2.
3.

4.

5.

Gmina zapewnia odpowiednie dla kotów wolno żyjących miejsca bytowania, przez
wyznaczenie w okolicy bytowania tych zwierząt części nieruchomości gminnej, w celu
zapewnienia bezpiecznego ich dokarmiania oraz, jeśli zachodzi taka potrzeba,
ustawienia tam budek. Ta część nieruchomości zostaje przeznaczona wyłącznie ma cele
związane z bytowaniem kotów, nad którymi sprawują opiekę opiekunowie albo
organizacja.
W miejscu bytowania umieszcza się tabliczkę z informacją, że opiekę nad kotami w tym
miejscu sprawuje gmina.
Koty wolno bytujące, które wymagają opieki lekarsko-weterynaryjnej, zostają na czas
leczenia złapane i przewiezione do zakładu lekarsko-weterynaryjnego ………. . Po
wyleczeniu i trwałym oznakowaniu, jeśli wszczepienie transpondera nie zostało
wykonane wcześniej, koty wypuszcza się w obecności opiekuna lub członka organizacji,
w miejscu, w którym do tej pory bytowały.
Jeżeli badanie lekarsko-weterynaryjne wykaże, że ze względów zdrowotnych kot wolno
żyjący wymaga stałej opieki oraz jeśli behawiorysta/weterynarz potwierdzi, że może on
być przetrzymywany stale pod opieką człowieka, zwierzę to powinno zostać przekazane
opiekunowi, który zajmował się nim do tej pory, pod warunkiem, że zapewni on
właściwą opiekę.
Jeśli osoba, o której mowa w ust. 3, nie wyrazi chęci wzięcia pod opiekę kota, może on
zostać przekazany przez gminę innej osobie, na podstawie umowy adopcji zwierzęcia.
§ 37

1.

2.

Wolno żyjące kocięta i młode koty, zwłaszcza te, które wymagają szczególnej opieki w
związku z brakiem opieki matki lub chorobą, w tym opieki lekarsko-weterynaryjnej, są
złapane i przewiezione do zakładu lekarsko-weterynaryjnego lub specjalnego azylu dla
kotów, prowadzonego przez schronisko albo organizację.
Kocięta i młode koty, o których mowa w ust. 1, po wyleczeniu zostają poddane ocenie
behawiorystycznej w zakresie możliwości przyzwyczajenia ich do życia z człowiekiem.
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3.

Jeżeli okaże się, że są to dzikie zwierzęta, wypuszcza się je w miejscu złapania, przy
obecności opiekuna lub członka organizacji. Jeżeli jednak są oswojone i rokują
przeprowadzenie skutecznej adopcji, poszukuje się dla nich nowych właścicieli.
Oddanie do adopcji kociąt lub młodych kotów, o których mowa w ust. 2., odbywa się na
zasadach określonych w § 29 i §30.

ROZDZIAŁ V
OPIEKA NAD ZWIERZĘTAMI POSZKODOWANYMI W WYPADKACH DROGOWYCH ORAZ
INNYCH ZDARZENIACH, JEŚLI ICH STAN WYMAGA POMOCY WETERYNARYJNEJ
§ 38
1.
2.
3.

4.

Opiekę lekarsko-weterynaryjną nad zwierzętami poszkodowanymi w wypadkach
drogowych realizuje zakład lekarsko-weterynaryjny ……. (nazwa zakładu i adres).
Opieka, o której mowa w ust. 1, jest świadczona całodobowo, we wszystkie dni
tygodnia, 24 godziny na dobę.
W przypadkach kiedy ciężki stan zwierzęcia lub jego specyfika nie pozwala na
przewiezienie do lecznicy, lekarz weterynarii przyjeżdża na miejsce zdarzenia, nie
później niż półtorej godziny od momentu zgłoszenia.
W celu poinformowania o wypadku i potrzebie pomocy zwierzęciu należy skontaktować
się telefonicznie z zakładem lekarsko-weterynaryjnym, o którym mowa w ust. 1 lub WOŚ
lub strażą miejską (gminną) lub Policją.
ROZDZIAŁ VI
ŚRODKI FINANSOWE PRZEZNACZONE NA OPIEKĘ NAD ZWIERZĄTMI
§39

1.
2.

W budżecie gminy na rok …… zostały zapewnione środki o wysokości ……… na realizację
wszystkich określonych w Programie celów.
Szczegółowe informacje o środkach zapewnionych na poszczególne cele i w ramach nich
realizację poszczególnych zadań zostały zawarte w tabeli stanowiącej załącznik nr 1 do
Programu.

Załączniki:
15

Wzorcowy Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobiegania bezdomności zwierząt.
Fundacja „KARUNA – Ludzie dla Zwierząt”; luty 2019 r.

1.
2.
3.
4.

Załącznik nr 1 – szczegółowa tabela kosztów realizacji programu;
Załącznik nr 2a – wzór umowy adopcji zwierzęcia bezdomnego;
Załącznik nr 2b – wzór umowy adopcji zwierzęcia będącego własnością gminy;
Załącznik nr 3 – wzór umowy regulującej zasady uśmiercenia (uśpienia) ślepego
miotu;
5. Załącznik nr 4a – informacja przedadopcyjna dotycząca zasad utrzymywania kota;
6. Załącznik nr 4b – informacja przedadopcyjna dotycząca zasad utrzymywania psa;
7. Załącznik nr 5 – wniosek wraz z deklaracją społecznego opiekuna kotów wolno
żyjących.

Wszystkie umowy oraz oświadczenia wymagają załączenia informacji o przetwarzaniu
danych osobowych !!!
Załącznik nr 1 / Szczegółowa tabela kosztów realizacji programu
Szczegółowa tabela kosztów realizacji programu
lp

zadanie

przeznaczo
na kwota
zwierzę
I. Zapobieganie bezdomności

1 zwierzę

……

1 zwierzę

……

1 zwierzę

……

1 zwierzę

……

pies

1 zwierzę

……

suka

1 zwierzę

……

kot

1 zwierzę

……

……

kotka

1 zwierzę

……

……

pies/kot

1 zwierzę

……

……

pies/kot

1 zwierzę

…..

……

suka

1 miot

……

……

kotka

1 miot

……

…….

1

sterylizacja albo kastracja zwierząt w schronisku

…….

…….

3

sterylizacja albo kastracja zwierząt pozostających
pod opieką właściciela lub opiekun
trwałe oznakowanie wyłapanego zwierzęcia
domowego

4

trwałe oznakowanie zwierzęcia będącego po
opieką właściciela lub opiekuna

5

uśmiercenie (uśpienie) ślepego miotu wraz z
kastracją/sterylizacją zwierzęcia

2

pies (samiec
gatunku Canis
lupus
familiaris)
suka (samica
gatunku Canis
lupus
familiaris)
kot (samiec
gatunku Felis
catus)
kotka (samica
gatunku Felis
catus)

okres
kwota
opieki/ilość jednostkowo
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6

zapewnienie opieki zwierzęciu, którego właściciel
lub opiekun zmarł albo nie może sprawować
opieki z przyczyn od niego niezależnych

7

zapewnienie zwierzęciu opieki w przypadku
obiektywnej, trwałej niemożności jej sprawowania
przez właściciela lub opiekuna

edukacja społeczna dotycząca standardów
utrzymywania zwierząt i zapobiegania
bezdomności

8

……

suka /pies

1 zwierzę

……

……

kotka / kot

1 zwierzę

……

……

suka /pies

1 zwierzę

……

……

kotka / kot

1 zwierzę

……

……

pikniki
działania
organizacji
materiały
informacyjne

1 piknik

……

……
……

II. Opieka nad zwierzętami bezdomnymi

wyłapanie (odłowienie) bezdomnego zwierzęcia,
domowego lub gospodarskiego, znalezionego na
terenie gminy

9

zapewnienie każdemu wyłapanemu bezdomnemu
zwierzęciu domowemu miejsca w schronisku dla
zwierząt wraz z podstawową opieką weterynaryjną
10
i szczepieniami
zapewnienie każdemu wyłapanemu bezdomnemu
zwierzęciu gospodarskiemu miejsca w
11
gospodarstwie rolnym

…….

kotka/kot

1 zwierzę

……

…….

suka/pies

1 zwierzę

……

……

zwierzę
gospodarskie

1 zwierzę

……

……

kotka/kot

1 zwierzę
/ 1 dzień

……

……

suka/pies

1 zwierzę
/ 1 dzień

……

……

zwierzę
gospodarskie

1 zwierzę
/ 1 dzień

……

III. POSZUKIWANIE DOTYCHCZASOWYCH WŁAŚCICIELI LUB OPIEKUNÓW ZWIERZĄT BEZDOMNYCH ORAZ
NOWYCH WŁAŚCICIELI LUB OPIEKUNÓW DLA TYCH ZWIERZĄT
12
13
14

prowadzenie strony "Zwierzęta zgubioneznalezione"

……

wizyty behawiorysty u adoptującego zwierzę
domowe

……

realizacja spotkań poadopcyjnych

……

pies/kot

6 miesięcy

……

1 wizyta

……

6 miesięcy

……

1 miesiąc

……

IV. Opieka nad kotami wolno żyjącymi
13
14

karma dla kotów wolno żyjących - sucha i mokra
kastracja/sterylizacja kotów wolno żyjących

……

1 zwierzę

……

kotka

……

……

kot

……

……

1 budka

……

1 tabliczka
kwota
zbiorczo*

……

15

budki dla kotów wraz z tabliczkami

……

16

opieka lekarsko-weterynaryjna

……

3 miesiące

……

V. Pomoc lekarsko-weterynaryjna zwierzętom po wypadkach
17

opieka lekarsko-weterynaryjna

…...

18

wyjazd do zwierzęcia

…...

19

przetrzymanie zwierzęcia w okresie leczenia

…...

17

kwota
zbiorczo*
kwota
zbiorczo*
kwota
zbiorczo*

3 miesiące

……

3 miesiące

……

3 miesiące
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Załącznik nr 2a / Umowa adopcji zwierzęcia bezdomnego
Miejscowość …………… dn. …………….. r.

UMOWA ADOPCJI (ODDANIA POD OPIEKĘ) ZWIERZĘCIA

Zawarta w dniu ………………, w …………….., pomiędzy:
Wójtem (Burmistrzem, Prezydentem Miasta) ……………………., ……………………… (adres Urzędu Gminy/
Miasta), reprezentowanym przez ………………………, zwaną/nym dalej Oddającym do adopcji.
a
…………………….. (imię i nazwisko), seria i nr dowodu osobistego …………………….., zamieszkałą/łym w
…………………., przy ulicy ……………………….., kod pocztowy ……………..,
zwaną/nym dalej Adoptującą/cym.
CEL UMOWY
Niniejsza umowa ma na celu:
1) przekazanie zwierzęcia bezdomnego, będącego pod opieką Oddającego do adopcji, osobie,
która chce przejąć nad nim trwałą opiekę – Adoptującemu;
2) uregulowanie zasad dokonania wizyt poadopcyjnych i oceny utrzymania psa;
3) uregulowanie zasad przeniesienia w przyszłości własności zwierzęcia na Adoptującego.
PRZEDMIOT UMOWY
§1
18
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1.

Przedmiotem niniejszej umowy jest pies (kot/ szczur/ królik):
 o imieniu ………………….,
 w wieku …………………,
 urodzony ………………….,
 oznakowany chipem o numerze/ oraz tatuażem ………………………….,
 wykastrowany/wysterylizowany
 o maści ………………………..,

2.

3.

 kolorze oczu ………………………….. (dalej jako: „pies”).
Oddający do adopcji oświadcza, że pies jest zwierzęciem bezdomnym, wyłapanym na terenie
Gminy ………………………. w dniu ………... i zgłoszonym, jako znaleziony, Staroście Powiatu
…………...... w dniu ………... . Miejscem przebywania psa przed wydaniem Adoptującemu jest
schronisko ……………………..
Oddający do adopcji oświadcza, że wszystkie znane mu informacje na temat zdrowia i diety psa
zostały zawarte w załączniku nr 1 do niniejszej umowy, który jest jej integralną częścią. Załącznik
ten stanowi książeczka zdrowia psa, wraz z informacjami o aktualnych szczepieniach, aktualne
zaświadczenie o stanie zdrowia psa wystawione przez lekarza weterynarii wraz z informacją o
stosowanej diecie.
§2
1. Oddający do adopcji przekazuje Adoptującemu nieodpłatnie opiekę nad psem. Wydanie psa
nastąpiło w dniu dzisiejszym.
2. Pies został trwale oznakowany i wpisany do ogólnopolskiej bazy zwierząt oznakowanych z
numerem ………..…, jako będący pod opieką Gminy ………. . W dniu przekazania zwierzęcia
schronisko umieści w bazie dane adoptującego, jako drugiego opiekuna zwierzęcia.
3. Jeżeli nie zajdą żadne zdarzenia, o których mowa w niniejszej umowie, a których skutkiem
jest jej rozwiązanie, Adoptujący zobowiązuje się w terminie do ……. (2 miesiące od daty
upłynięcia dwóch lat od daty zgłoszenia Staroście Powiatu ……….., o której mowa w §1 ust. 2
niniejszej umowy) zgłosić się do Oddającego do adopcji w celu potwierdzenia przeniesienia
własności psa.
4. Adoptujący od momentu wydania mu psa ponosi za niego pełną odpowiedzialność, w tym
odpowiedzialność finansową, w zakresie utrzymania i koniecznej opieki weterynaryjnej, jak
też odpowiedzialność za wyrządzone przez zwierzę szkody.
5. Adoptujący zobowiązuje się powiadomić Oddającego do adopcji o zaginięciu lub śmierci psa
w terminie 1 dnia od zdarzenia.
§3
1. Adoptujący oświadcza, że zapoznał się z psem (również na spacerach integracyjnych), z
informacjami o jego zdrowiu oraz wymaganej opiece, których udzielił pracownik schroniska
oraz są zawarte w dokumentach, o których mowa w § 1 ust. 3.
2. Adoptujący oświadcza, że będzie zajmował się psem osobiście, w sposób zgodny z przepisami
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz.U. z 2019 r. poz. 122) oraz stosując
się do zaleceń zawartych w dokumentach, o których mowa w § 1 ust. 3.
3. Adoptujący zobowiązuje się do:
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a. zapewnienia psu odpowiedniego wyżywienia i stałego dostępu do czystej wody;
b. utrzymywania psa w pomieszczeniach przeznaczonych dla ludzi, w stałym kontakcie z
człowiekiem – nietrzymania psa na łańcuchu ani stale w kojcu;
c. zapewnienia odpowiedniej ilości spacerów i wybiegu;
d. niewypuszczania psa w miejscach otwartych bez dozoru i bez widocznego oznakowania –
dołączenia do obroży adresówki;
e. zabezpieczenia psa przed samowolnym opuszczeniem terenu nieruchomości.
4. Adoptujący oświadcza, że posiada wyposażenie niezbędne dla psa: obrożę (szelki), smycz,
legowisko do spania, miski, pokarm.
5. Adoptujący zobowiązuje się do zapewnienia psu opieki weterynaryjnej w razie choroby, a
także regularnych szczepień ochronnych i odrobaczania, zgodnie z zaleceniami lekarza
weterynarii.
§4
(dotyczy tylko sytuacji, w których zwierzę nie mogło być wykastrowane przed wydaniem ze
schroniska)
1. Adoptujący zobowiązuje się do niedopuszczenia do rozmnożenia psa oraz do poddania go do
dnia …………… (termin, w którym pies osiągnie dojrzałość płciową lub zakończone zostanie
leczenie) kastracji/sterylizacji.
2. Oddający do adopcji zobowiązuje się do pokrycia kosztów kastracji/sterylizacji psa, na
podstawie talonu, który zostaje załączony do niniejszej umowy.
§5
Adoptujący oświadcza, jeżeli będzie chciał przekazać psa osobie trzeciej pod trwałą opiekę bądź nie
będzie mógł dalej nim opiekować się, zgłosi się do Oddającego do adopcji w celu ustalenia zasad
przekazania zwierzęcia lub jego zwrotu.
§6
1. Adoptujący zobowiązuje się do umożliwienia przeprowadzenia przez upoważnionego
przedstawiciela organizacji ………………………. (pracownika WOŚ) dwóch wizyt poadopcyjnych,
w terminach jednego miesiąca oraz sześciu miesięcy od dnia adopcji.
2. Adoptujący w trakcie spotkań poadopcyjnych udostępni dokumenty psa dotyczące jego
zdrowia, w tym książeczkę zdrowia oraz zaświadczenie o dokonaniu zabiegu
kastracji/sterylizacji psa (jeśli zabieg ten nie został przeprowadzonych w schronisku).
3. Z wizyt poadopcyjnych sporządza się protokoły, które podpisuje Adoptujący oraz
przedstawiciel organizacji (pracownik WOŚ). Protokoły zostają przekazane do WOŚ w
terminie siedmiu dni.
§7
1. W przypadku naruszenia przez Adoptującego któregoś lub wielu z następujących
postanowień niniejszej umowy zawartych w: § 3 ust. 2, 3, 4 i 5 oraz § 4 ust. 1 i 2 oraz § 5 oraz
§ 6 ust. 1 i 2, zapłaci on karę umowną w wysokości 1 500,00 zł (słownie: półtora tysiąca
złotych).
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2. Zapłata kary umownej, o której mowa w ust. 1, nastąpi w terminie 14 dni od wezwania
skierowanego do Adoptującego listem poleconym. Wezwanie do zapłaty kary umownej
zawierało będzie przyczynę naliczenia kary umownej.
§8
1. W przypadku naruszeń, o których mowa w § 7 ust. 1, umowa może zostać rozwiązana przez
Oddającego do adopcji, ze skutkiem natychmiastowym.
2. W przypadku rozwiązania umowy pies zostaje zwrócony Oddającemu do adopcji na żądanie.
Z przekazania psa sporządza się protokół.
§9
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.
§ 10
Zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 11
Niniejszą umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, wraz z załącznikami, po
jednym dla każdej ze stron.

Przekazujący do adopcji

Adoptujący

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

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

Załączniki:
1. Załącznik nr 1 – Książeczka zdrowia zwierzęcia oraz zaświadczenie o stanie zdrowia psa;
2. Załącznik nr 2 – Talon.
Załącznik nr 2b / Umowa adopcji zwierzęcia będącego własnością gminy
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Miejscowość …………… dn. …………….. r.

UMOWA ADOPCJI (DAROWIZNY) ZWIERZĘCIA
Zawarta w dniu ………………, w …………….., pomiędzy:
Wójtem (Burmistrzem, Prezydentem Miasta) ……………………., ……………………… (adres Urzędu Gminy/
Miasta), reprezentowanym przez ………………………, zwaną/nym dalej Oddającym do adopcji.
a
…………………….. (imię i nazwisko), seria i nr dowodu osobistego …………………….., zamieszkałą/łym w
…………………., przy ulicy ……………………….., kod pocztowy ……………..,
zwaną/nym dalej Adoptującą/cym.
CEL UMOWY
Niniejsza umowa ma na celu:
1) darowanie zwierzęcia, będącego własnością Oddającego, osobie, która chce przejąć nad
nim trwałą opiekę – Adoptującemu;
2) uregulowanie zasad dokonania wizyt poadopcyjnych i oceny utrzymania psa.
PRZEDMIOT UMOWY
§1
1.

Przedmiotem niniejszej umowy jest pies (kot, szczur, królik):
 o imieniu …………………. (dalej jako: „pies”/),
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 w wieku …………………
 urodzony ………………….,
 oznakowany chipem o numerze/ oraz tatuażem ………………………….,
 wykastrowany/wysterylizowany
 o maści ………………………..,
2.
3.

 kolorze oczu ………………………….. .
Oddający do adopcji oświadcza, że pies jest jego własnością.
Oddający do adopcji oświadcza, że wszystkie znane mu informacje na temat zdrowia i diety psa
zostały zawarte w załączniku nr 1 do niniejszej umowy, który jest jej integralną częścią. Załącznik
ten stanowi książeczka zdrowia psa, wraz z informacjami o aktualnych szczepieniach, aktualne
zaświadczenie o stanie zdrowia psa wystawione przez lekarza weterynarii wraz z informacją o
stosowanej diecie.
§2
1. Oddający do adopcji daruje Adoptującemu psa, a Adoptujący tę darowiznę przyjmuje.
2. Wydanie psa nastąpiło w dniu dzisiejszym.
3. Pies został trwale oznakowany i wpisany do ogólnopolskiej bazy zwierząt oznakowanych z
numerem ………..…, jako będący pod opieką Gminy ………. . W dniu przekazania zwierzęcia
schronisko umieści w bazie dane adoptującego, jako drugiego opiekuna zwierzęcia.
4. Adoptujący od momentu wydania mu psa, ponosi za niego pełną odpowiedzialność, w tym
odpowiedzialność finansową, w zakresie utrzymania i koniecznej opieki weterynaryjnej, jak
też odpowiedzialność za wyrządzone przez zwierzę szkody.
5. Adoptujący zobowiązuje się powiadomić Oddającego do Adopcji o zaginięciu lub śmierci psa
w terminie 1 dnia od zdarzenia.
§3
1. Adoptujący oświadcza, że zapoznał się z psem (również na spacerach integracyjnych), z
informacjami o jego zdrowiu oraz wymaganej opiece, których udzielił pracownik schroniska
oraz są zawarte w dokumentach, o których mowa w § 1 ust. 3.
2. Adoptujący oświadcza, że będzie zajmował się psem osobiście, w sposób zgodny z przepisami
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz.U. z 2019 r. poz. 122) oraz stosując
się do zaleceń zawartych w dokumentach, o których mowa w § 1 ust. 3.
3. Adoptujący zobowiązuje się do:
a. zapewnienia psu odpowiedniego wyżywienia i stałego dostępu do czystej wody;
b. utrzymywania psa w pomieszczeniach przeznaczonych dla ludzi, w stałym kontakcie z
człowiekiem – nietrzymania psa na łańcuchu ani stałe w kojcu;
c. zapewnienia odpowiedniej ilości spacerów i wybiegu;
d. niewypuszczania psa w miejscach otwartych bez dozoru i bez widocznego oznakowania –
dołączonej do obroży adresówki;
e. zabezpieczenia psa przed samowolnym opuszczeniem terenu nieruchomości.
4. Adoptujący oświadcza, że posiada wyposażenie niezbędne dla psa: obrożę (szelki), smycz,
legowisko do spania, miski, pokarm.
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5. Adoptujący zobowiązuje się do zapewnienia psu opieki weterynaryjnej w razie choroby, a
także regularnych szczepień ochronnych i odrobaczania, zgodnie z zaleceniami lekarza
weterynarii.
§4
(dotyczy tylko sytuacji, w których zwierzę nie mogło być wykastrowane przed wydaniem ze
schroniska)
1. Adoptujący zobowiązuje się do niedopuszczenia do rozmnożenia psa oraz do poddania go do
dnia …………… (termin, w którym pies osiągnie dojrzałość płciową lub zakończone zostanie
leczenie) kastracji/sterylizacji.
2. Oddający do adopcji zobowiązuje się do pokrycia kosztów kastracji/sterylizacji psa, na
podstawie talonu, który zostaje załączony do niniejszej umowy.
§5
Adoptujący oświadcza, jeżeli będzie chciał przekazać psa osobie trzeciej pod trwałą opiekę bądź nie
będzie mógł dalej nim opiekować się, zgłosi się do Oddającego do adopcji w celu ustalenia zasad
przekazania zwierzęcia lub jego zwrotu.

§6
1. Adoptujący zobowiązuje się do umożliwienia przeprowadzenia przez upoważnionego
przedstawiciela organizacji ………………………. (pracownika WOŚ) dwóch wizyt poadopcyjnych,
w terminach jednego miesiąca oraz sześciu miesięcy od dnia adopcji.
2. Adoptujący w trakcie spotkań poadopcyjnych udostępni dokumenty psa dotyczące jego
zdrowia, w tym książeczkę zdrowia oraz zaświadczenie o dokonaniu zabiegu
kastracji/sterylizacji psa (jeśli zabieg ten nie został przeprowadzonych w schronisku).
3. Z wizyt poadopcyjnych sporządza się protokoły, które podpisuje Adoptujący oraz
przedstawiciel organizacji (pracownik WOŚ). Protokoły zostają przekazane Oddającemu do
adopcji w terminie siedmiu dni*.
§7
1. W przypadku naruszenia przez Adoptującego któregoś lub wielu z następujących
postanowień niniejszej umowy zawartych w: § 3 ust. 2, 3, 4 i 5 oraz § 4 ust. 1 i 2 oraz § 5 oraz
§ 6 ust. 1 i 2, zapłaci on karę umowną w wysokości 1 500,00 zł (słownie: półtora tysiąca
złotych).
2. Zapłata kary umownej, o której mowa w ust. 1 nastąpi w terminie 14 dni od wezwania
skierowanego do Adoptującego listem poleconym. Wezwanie do zapłaty kary umownej
zawierało będzie przyczynę naliczenia kary umownej.
§8
1. W przypadku naruszeń, o których mowa w § 7 ust. 1, umowa może zostać rozwiązana przez
Oddającego do adopcji, ze skutkiem natychmiastowym.
2. W przypadku rozwiązania umowy pies zostaje zwrócony Oddającemu do adopcji na żądanie.
Z przekazania psa sporządza się protokół.
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§9
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.
§ 10
Zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 11
Niniejszą umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, wraz z załącznikami, po
jednym dla każdej ze stron.

Przekazujący do adopcji

Adoptujący

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

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

Załączniki:
1. Załącznik nr 1 – Książeczka zdrowia zwierzęcia oraz zaświadczenie o stanie zdrowia psa;
2. Załącznik nr 2 – Talon.

Załącznik nr 3 / Wzór umowy regulującej zasady uśmiercenia ślepego miotu
Miejscowość …………… dn. …………….. r.

UMOWA REGULUJĄCA ZASADY UŚMIERCENIA (UŚPIENIA) ŚLEPEGO MIOTU

Zawarta w dniu ………………, w …………….., pomiędzy:
Wójtem (Burmistrzem, Prezydentem Miasta) ……………………., ……………………… (adres Urzędu Gminy/
Miasta), reprezentowanym przez ………………………, zwaną/nym dalej „Gminą”.
a
…………………….. (imię i nazwisko), seria i nr dowodu osobistego …………………….., zamieszkałą/łym w
…………………., przy ulicy ……………………….., kod pocztowy …………….., zwaną/nym dalej
„Opiekunką/em”;
razem zwanymi „Stronami”.
§1
1. Opiekun/ka oświadcza, że przyniesiony przez nią/niego ślepy miot pochodzi od suki (samicy
gatunku Canis lupus familiaris) / kotki (samicy gatunku Felis catus) o imieniu …. (dalej jako:
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„suka”/ „kotka”), w wieku …………., oznakowanej transponderem o numerze …………, o maści
…………, której jest opiekunem (właścicielem).
2. Opiekun/ka oświadcza, że w terminie do dnia ….. (do 7 dni od uśmiercenia miotu)
przyprowadzi do zakładu lekarsko-weterynaryjnego ………………………… (nazwa zakładu) sukę/
kotkę w celu zbadania i ustalenia wiążącego dla obydwu Stron terminu zabiegu kastracji.
Termin ten zostanie wpisany do karty zdrowia zwierzęcia, której kopię lekarz weterynarii
wyda Opiekunowi/ce.
3. Jeżeli lekarz weterynarii po zbadaniu suki/ kotki ustali, że wymaga ona wcześniejszego
leczenia, termin przeprowadzenia zabiegu określi odpowiednio do stanu zdrowia zwierzęcia.
4. Opiekun/ka oświadcza, że wyrazi zgodę na zabieg, o którym mowa w ust. 2.
§2
Gmina oświadcza, że pokryje koszty uśmiercenia ślepego miotu, o którym mowa w § 1 ust. 1, oraz
zabiegu kastracji suki/ kotki, które zostaną wykonane w zakładzie lekarsko-weterynaryjnym, o którym
mowa w § 1 ust. 2 niniejszej umowy.
§3
1. W przypadku naruszenia przez Opiekuna/kę postanowień niniejszej umowy zawartych w § 1
ust. 2 lub § 3, zwróci on/ona Gminie kwotę …. zł, stanowiącą równowartość uśmiercenia
ślepego miotu oraz zapłaci karę umowną w wysokości 1 500,00 zł (słownie: półtora tysiąca
złotych).
2. Zapłata kary umownej, o której mowa w ust. 1 nastąpi w terminie 14 dni od wezwania
skierowanego do Adoptującego listem poleconym. Wezwanie do zapłaty kary umownej
zawierało będzie przyczynę naliczenia kary umownej.
§4
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.
§5
Zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§6
Niniejszą umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, wraz z załącznikami, po
jednym dla każdej ze stron.

______________________
Gmina

____________________
Opiekun/ka
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Załącznik nr 4a / Informacja przedadopcyjna dotycząca kota

Każde zwierzę wymaga humanitarnego traktowania, przez które rozumie się traktowanie
uwzględniające potrzeby zwierzęcia i zapewniające mu opiekę i ochronę. Utrzymywanie zwierząt
regulują przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz.U. 2017 poz. 1840 z późn.
zm.).
W ramach opieki nad kotem wymagane jest:
1. utrzymywanie kota w warunkach domowych, zabezpieczenie okien, w tym okien uchylnych
oraz zabezpieczenie balkonu (osiatkowanie);
2. niewypuszczanie kota na zewnątrz bez zabezpieczenia w szelki i smycz lub utrzymywanie w
wolierze;
3. zapewnienie codziennie odpowiedniej ilości kontaktu z człowiekiem, ruchu i zabawy;
4. utrzymywanie w czystości, również w zakresie dbania o sierść i miejsca podawania wody i
pokarmu;
5. zapewnienie stałego dostępu do świeżej wody i odpowiedniego do wieku pokarmu, który
zapewni zwierzęciu zdrowe funkcjonowanie;
6. zapewnienie i pokrycie kosztów standardowej opieki lekarsko-weterynaryjnej, tj. cyklicznych
badań, odrobaczania i szczepień zalecanych przez lekarza weterynarii oraz opieki lekarskoweterynaryjnej w przypadku choroby oraz odpowiedniego leczenia i karmy weterynaryjnej;
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7. jeżeli adoptowany kot nie został poddany zabiegowi kastracji/sterylizacji w schronisku,
wymagane jest przeprowadzenie tego zabiegu przez osobę adoptującą zwierzę, do czego
zobowiązuje umowa.
Porzucenie zwierzęcia jest przestępstwem na podstawie art. 35 ust. 1a ustawy z dnia 21 sierpnia
1997 r.
Jeżeli osoba, która zaadoptowała kota nie wywiąże się z obowiązków, do których realizacji
zobowiązała się bądź naruszy zasady utrzymania kota określone w niniejszej informacji, umowa
adopcji może zostać rozwiązana, a kot powinien zostać zwrócony do schroniska.

Oświadczam, że zapoznałam się z powyższą informacją (wymagane jest złożenie podpisów przez
wszystkie pełnoletnie osoby, zamieszkujące w lokalu, w którym będzie utrzymywanie zwierzę).

1) Data i podpis ……………………………………………….
2) Data i podpis ……………………………………………….
3) Data i podpis ……………………………………………….

Załącznik nr 4b / Informacja przedadopcyjna dotycząca psa
Każde zwierzę wymaga humanitarnego traktowania, przez które rozumie się traktowanie
uwzględniające potrzeby zwierzęcia i zapewniające mu opiekę i ochronę. Utrzymywanie zwierząt
regulują przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz.U. 2017 poz. 1840 z późn.
zm.).
W ramach opieki nad psem wymagane jest:
1. utrzymywanie w warunkach domowych (pies nie może być utrzymywany stale poza domem,
na łańcuchu lub w kojcu);
2. niewypuszczanie psa bez kontroli oraz bez widocznego oznakowania (adresówka przy
obroży);
3. zapewnienie codziennie odpowiedniej ilości kontaktu z człowiekiem, ruchu i zabawy, w tym
systematycznych spacerów;
4. utrzymywanie w czystości, również w zakresie dbania o sierść zwierzęcia i miejsc podawania
wody i pokarmu;
5. zapewnienie stałego dostępu do świeżej wody i odpowiedniego do wieku pokarmu, który
zapewni zwierzęciu zdrowe funkcjonowanie;
6. zapewnienie i pokrycie kosztów standardowej opieki lekarsko-weterynaryjnej, tj. cyklicznych
badań, odrobaczania i szczepień zalecanych przez lekarza weterynarii (w tym obowiązkowego
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szczepienia na wściekliznę) oraz opieki lekarsko-weterynaryjnej w przypadku choroby oraz
odpowiedniego leczenia i karmy weterynaryjnej;
7. jeżeli adoptowany pies nie został poddany zabiegowi kastracji/sterylizacji w schronisku,
wymagane jest przeprowadzenie tego zabiegu przez osobę adoptującą zwierzę, do czego
zobowiązuje umowa.
Porzucenie zwierzęcia jest przestępstwem na podstawie art. 35 ust. 1a ustawy z dnia 21 sierpnia
1997 r.
Jeżeli osoba, która zaadoptowała kota nie wywiąże się z obowiązków, do których realizacji
zobowiązała się bądź naruszy zasady utrzymania psa określone w niniejszej informacji, umowa
adopcji może zostać rozwiązana, a pies powinien zostać zwrócony do schroniska.

Oświadczam, że zapoznałam się z powyższą informacją (wymagane jest złożenie podpisów przez
wszystkie pełnoletnie osoby, zamieszkujące w lokalu, w którym będzie utrzymywanie zwierzę).

1) Data i podpis ……………………………………………….
2) Data i podpis ……………………………………………….
3) Data i podpis ……………………………………………….

Załącznik nr 5 / Wniosek wraz z deklaracją społecznego opiekuna kotów wolno żyjących
Imię i nazwisko …………………..
Adres zamieszkania ……………………….
Telefon ……………………..
Wydział Ochrony Środowiska
Urzędu Miasta / Gminy ………………..

Wniosek
Ja, niżej podpisana/y, wnioskuję o wpisanie mnie do rejestru społecznych opiekunów kotów wolno
żyjących.
Opieką obejmę populację kotów wolno żyjących bytujących na terenie …………., na którym, według
mojej wiedzy, bytuje obecnie … kotów wolno żyjących.
…………………………………..
Data i podpis
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Deklaracja
1. Oświadczam, że:
a. będę opiekować się kotami wolno żyjącymi na terenie ………………………., na którym
obecnie bytuje ….. kotów;
2. Oświadczam, że w ramach opieki będę:
a. codziennie wykładać kotom pokarm oraz dostarczać czystą wodę do picia;
b. codziennie sprzątać pozostały pokarm i odchody kotów oraz utrzymywać w czystości
miejsce bytowania kotów;
c. w przypadku kotów niewykastrowanych/ niewysterylizowanych, zgłaszać potrzebę
przeprowadzenia zabiegu kastracji i pomagać w złapaniu w tym celu;
d. w przypadku kotów chorych, zgłaszać potrzebę leczenia i czynnie uczestniczyć w
działaniach mających na celu wyleczenie kotów;
e. pomagać w wypuszczeniu kotów po zabiegach czy leczeniu;
f. informować Wydział Ochrony Środowiska w przypadku potrzeby zapewnienia
dodatkowych schronień dla kotów oraz pomagać w ich organizacji.
3. Oświadczam, że zgłoszę każdorazową zmianę liczby kotów wolno żyjących na terenie
…………………….. .
4. W przypadku mojej choroby lub innej przyczyny niemożności sprawowania opieki nad kotami
na terenie ……………., zgłoszę tę informację bez nieuzasadnionej zwłoki, tak by koty były
objęte opieką w sposób ciągły bądź, jeśli niemożność dotyczy krótkiego czasu, zapewnię
opiekę innej osoby.
Data i podpis ………………………………
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