
 

 

UCHWAŁA NR XXVII/164/2020 

RADY GMINY ŚWIERZNO 

z dnia 17 grudnia 2020 r. 

w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 

zwierząt na terenie Gminy Świerzno w 2021 r. 

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) oraz art. 11a ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2020 r. poz. 638) 

Rada Gminy Świerzno uchwala, co następuje: 

§ 1. Przyjmuje się Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt 

na terenie Gminy Świerzno w 2021 r., stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 2. Traci moc uchwała Nr XIX/104/2020 Rady Gminy Świerzno z dnia 1 kwietnia 2020 roku w sprawie 

przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie 

Gminy Świerzno w 2020 r. (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2020 r. poz. 2086). 

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego 

i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r. 

   
Przewodniczący Rady Gminy 

 

 

Sebastian Ligenza 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 01 lutego 2021 r.

Poz. 483



Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVII/164/2020 

Rady Gminy Świerzno 

z dnia 17 grudnia 2020 r. 

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi 

oraz zapobiegania bezdomności zwierząt 

na terenie Gminy Świerzno w 2021 r. 

Rozdział 1. 

Postanowienia ogólne 

§ 1. „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie 

gminy Świerzno w 2021 r.” zwany dalej „Programem”, ma zastosowanie do wypełniania przez Gminę 

Świerzno zadań własnych polegających na zapewnieniu opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywaniu. 

§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o: 

1) Gminie - należy przez to rozumieć Gminę Świerzno; 

2) koordynatorze Programu - należy przez to rozumieć Wójta Gminy Świerzno, za pośrednictwem pracownika 

zatrudnionego w Urzędzie Gminny w Świerznie, zajmującego się sprawami opieki nad bezdomnymi 

zwierzętami; 

3) schronisku, należy przez to rozumieć Schronisko prowadzone przez Schronisko dla zwierząt bezdomnych 

w Sosnowicach z siedzibą w Sosnowice 6, 72-410 Golczewo; 

4) kotach wolno żyjących, należy przez to rozumieć koty urodzone lub żyjące na wolności (żyjące 

w otoczeniu człowieka lub w stanie dzikim); 

5) programie, należy przez to rozumieć Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie gminy Świerzno w 2021 r.; 

6) społecznych opiekunach zwierząt, należy przez to rozumieć osoby społecznie sprawujące stałą opiekę nad 

zwierzętami wolno żyjącymi, które są zarejestrowane w Urzędzie Gminy w Świerznie. 

§ 3. Wypełnianie obowiązku, o którym mowa § 1, następuje przede wszystkim poprzez: 

1) zapobieganie wzrostowi populacji zwierząt bezdomnych, w szczególności obejmujące sterylizację, 

kastrację bezdomnych kotów i psów, a także usypianie w uzasadnionych przypadkach ślepych miotów, 

zgodnie z odrębnymi przepisami; 

2) umieszczanie w Schronisku: 

a) odłowionych zwierząt; 

b) zwierząt domowych z wypadków samochodowych – na zgłoszenie mieszkańców i innych służb 

porządkowych; 

3) poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt, z zastosowaniem działań promocyjno -informacyjnych; 

4) promowanie prawidłowych postaw i zachowań człowieka w stosunku do zwierząt oraz edukacja 

społeczeństwa w zakresie obowiązków spoczywających na właścicielach i opiekunach, w szczególności 

kotów i psów. 
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Rozdział 2. 

Cele i zadania programu 

§ 4. 1. Celem Programu jest zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy Świerzno oraz opieka 

nad zwierzętami bezdomnymi. 

2. Zadania priorytetowe Programu to: 

1) zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt; 

2) odławianie bezdomnych zwierząt; 

3) poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt; 

4) wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich, w przypadku 

konieczności odebrania ich dotychczasowym właścicielom; 

5) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt; 

6) dokarmianie bezdomnych kotów, wspieranie osób społecznie opiekujących się tymi zwierzętami poprzez 

zapewnienie karmy; 

7) ograniczenie populacji bezdomnych zwierząt poprzez sterylizację i kastrację zwierząt bezdomnych, 

w szczególności psów i kotów oraz usypianie ślepych miotów. 

Rozdział 3. 

Realizacja programu 

§ 5. 1. Realizacja działań dotyczących bezdomności zwierząt prowadzona będzie przy wzajemnej 

współpracy z : 

1) Komunalnym Schroniskiem dla zwierząt bezdomnych z siedzibą w Sosnowicach; 

2) Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji w Świerznie Sp. z o. o. 

3) Przychodnią Weterynaryjna Usługi Sanitarno – Weterynaryjne s.c. Mruk T., Nadskakulski H. w Gryficach, 

ul. Mickiewicza 1, 72-300 Gryfice; 

4) gospodarstwem rolnym - Gospodarstwo Rolne Kwiecień Krzysztof Kwiecień Zbigniew s.c. w Trzebieradzu 

– zapewniającym miejsca dla zwierząt gospodarskich; 

5) szkołami położonymi na terenie Gminy Świerzno; 

6) sołtysami sołectw w Gminie; 

7) organizacjami społecznymi, stowarzyszeniami, fundacjami, których statutowym celem działania jest 

ochrona zwierząt. 

§ 6. 1. Gmina Świerzno na podstawie zawartego porozumienia zapewnia zwierzętom bezdomnym miejsca 

w Schronisku dla zwierząt w Sosnowicach, Sosnowice 6, 72-410 Golczewo.  

2. Zapewnienie opieki nad bezdomnymi zwierzętami na terenie Gminy Świerzno jest realizowane przez 

zapewnienie bezdomnym zwierzętom z terenu wyznaczonego administracyjnymi granicami Gminy Świerzno, 

w sposób ciągły, miejsca w schronisku, o którym mowa w ust. 1. 

3. Czynności związane z wyłapywaniem zwierząt będą podejmowane na wniosek oraz z urzędu. 

4. Odławianie będzie prowadzone zgodnie z poszanowaniem zasad humanitaryzmu, włącznie przy użyciu 

specjalistycznego sprzętu przeznaczonego do wyłapywania zwierząt, który nie stwarza zagrożenia dla życia 

i zdrowia zwierząt, a także nie przyczyni się do ich cierpienia. 

5. Transport zwierząt odbywać się będzie środkiem transportu przystosowanym do bezpiecznego 

i humanitarnego przewozu zwierząt, zgodnie z wymaganiami określonymi w odrębnych przepisach. 

6. Odławianie zwierząt bezdomnych, a następnie ich transport prowadzone jest przy użyciu 

specjalistycznego sprzętu, w sposób wykluczający cierpienie i zagrożenie dla życia i zdrowia zwierząt, przez 

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Świerznie Sp. z o. o. 
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§ 7. 1. Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt prowadzone są poprzez: 

1) działania zmierzające do odnalezienia dotychczasowych właścicieli lub nowych właścicieli dla zwierząt 

odłowionych, min. umieszczanie ogłoszeń z informacją o zwierzęciu w sposób zwyczajowo przyjęty na 

terenie gminy z zastrzeżeniem pkt. 4, 

2) informowanie mieszkańców o możliwości adopcji zwierząt odłowionych, 

3) poszukiwanie nowych właścicieli poprzez ogłaszanie informacji w prasie, 

4) w przypadku nie zgłoszenia się dotychczasowego właściciela lub opiekuna zwierzęcia i gdy odłowione 

zwierzę nie posiada oznakowania, Gmina może przekazać zwierzę do adopcji na podstawie umowy, 

którego wzór określa załącznik nr 1 do niniejszego programu. 

§ 8. 1. Zadania związane z zapewnieniem opieki wolno żyjącym kotom z terenu Gminy Świerzno, w tym 

ich dokarmianie wykonują: 

1) pracownik ds. ochrony środowiska; 

2) organizacje pozarządowe zajmujące się statutowo ochroną zwierząt we współpracy z Gminą Świerzno; 

3) społeczni opiekunowie zwierząt – osoba zamierzająca pełnić funkcję społecznego opiekuna zobowiązana 

jest złożyć koordynatorowi Programu deklarację według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszego 

programu; 

4) koordynator Programu prowadzi rejestr społecznych opiekunów zwierząt (obejmujący imię i nazwisko oraz 

adres zamieszkania) i udostępnia jego dane, w zależności od potrzeb, innym realizatorom Programu; 

5) wydawanie karmy społecznym opiekunom zwierząt (karmicielom) kotów wolno żyjących 

z zastrzeżeniem, że wydawanie karmy zostanie ograniczone lub całkowicie cofnięte, jeżeli opiekun społeczny 

nie będzie sprawował należytej kontroli nad populacją kotów wolno żyjących pozostających pod jego 

opieką. 

2. Opieka nad wolno żyjącymi kotami jest realizowana przez: 

1) przyjmowanie zgłoszeń o miejscu pobytu dużej ilości kotów wolno żyjących, 

2) zapewnienie dokarmiania oraz wody pitnej i mleka w miejscach przebywania kotów wolno żyjących. 

§ 9. 1. Zadania związane z ograniczeniem populacji zwierząt bezdomnych realizowane są poprzez 

sterylizację i kastrację psów i kotów wolno żyjących oraz usypianie ślepych miotów. 

2. Na terenie lecznicy weterynaryjnej z siedzibą w Gryficach ul. Mickiewicza 1, 72-300 Gryfice, na 

podstawie odrębnej umowy świadczone będą zabiegi sterylizacji i kastracji zwierząt bezdomnych objętych 

adopcją oraz usypianie ślepych miotów, której wzór określa załącznik nr 2 do niniejszego programu. 

3. Gmina pokrywa koszty zabiegów ograniczających bezdomność (sterylizację, kastrację) w ramach 

posiadanych środków finansowych. Koszty związane z zapewnieniem opieki w okresie rekonwalescencji 

zwierzęcia ponosi adoptujący. 

4. Koty poddane zabiegowi sterylizacji zostaną oznakowane w sposób widoczny (w szczególności kotki), 

co umożliwi ich odróżnienie i zapewni, że nie będą powtórnie wyłapywane. 

5. Gmina realizuje obligatoryjną sterylizację oraz kastrację bezdomnych zwierząt domowych, które zostały 

umieszczone przez Gminę w schronisku dla zwierząt na zasadach ustalonych z jednostką prowadzącą 

schronisko. 

§ 10. 1. Gmina wskazuje Gospodarstwo Rolne Kwiecień Krzysztof Kwiecień Zbigniew s.c. w Trzebieradzu 

w celu zapewnienia miejsca przetrzymywania zwierząt gospodarskich, pochodzących z terenu Gminy 

Świerzno.  

2. W przypadku wydania decyzji o odebraniu zwierzęcia gospodarskiego, Wójt Gminy powiadomi 

o wydaniu przedmiotowej decyzji Powiatowego Lekarza Weterynarii w Kamieniu Pomorskim. 

§ 11. Gmina zapewnia całodobową opiekę weterynaryjną w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem 

zwierząt bezdomnych i dzikich poprzez zawarcie stosownej umowy z Przychodnią Weterynaryjną Usługi 

Sanitarno – Weterynaryjne s.c. Mruk T., Nadskakulski H. w Gryficach, ul. Mickiewicza 1, 72-300 Gryfice. 
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Rozdział IV 

Edukacja mieszkańców 

§ 12. Edukacja mieszkańców gminy w zakresie humanitarnego traktowania zwierząt realizowana jest 

poprzez: 

1) zachęcanie nauczycieli w szkołach i przedszkolach z terenu Gminy do włączenia treści programowych 

w dziedzinie ochrony środowiska, zagadnień związanych z humanitarnym traktowaniem zwierząt 

domowych i hodowlanych oraz standardami opieki nad zwierzętami; 

2) współpraca z istniejącymi organizacjami pozarządowymi, których statutowym celem działania jest ochrona 

zwierząt oraz tworzenie korzystnych warunków do aktywizacji mieszkańców gminy w ramach działalności 

w tego typu organizacjach; 

3) organizowanie konkursów, akcji, prelekcji poprzez ulotki, plakaty, rozpowszechnianie informacji na stronie 

internetowej Urzędu Gminy Świerzno, dla dzieci, młodzieży i dorosłych z terenu Gminy na temat 

humanitarnego traktowania zwierząt i zapobiegania ich bezdomności, we współpracy z zainteresowanymi 

organizacjami pozarządowymi i instytucjami. 

4) propagowanie akcji adopcji zwierząt bezdomnych. 

Rozdział 5. 

Finansowanie programu 

§ 12. Środki finansowe na realizację zadań wynikających z Programu w wysokości 49 000 zł 

zabezpieczone są w budżecie Gminy Świerzno na 2021 r. i będą wydatkowane na pokrycie kosztów: 

1) utrzymanie schroniska w Sosnowicach – 42 000 zł; 

2) odławianie bezdomnych zwierząt i ich przewóz do schroniska – 1 000 zł; 

3) zakupu karmy dla kotów – 1 000 zł; 

4) zabiegi sterylizacji i kastracji kotów – 3 000 zł. 

5) usypianie ślepych miotów – 1 000 zł. 

6) zapewnianie opieki weterynaryjnej dla zwierząt rannych – 1 000 zł. 

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 5 – Poz. 483



 

Załącznik Nr 1 do Programu opieki nad zwierzętami 

bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt 

na terenie Gminy Świerzno w 2021 r. 

UMOWA ADOPCYJNA 

Zawarta w dniu…………………..roku w Świerznie pomiędzy: 

Imię i nazwisko: ……… 

Adres zamieszkania: …………………………. 

Seria i nr dowodu osobistego: …………………….. 

Nr telefonu: …………………… 

zwanym dalej w umowie „Adoptującym”, a: 

Gminą Świerzno reprezentowaną przez Wójta Gminy Świerzno Pana Radosława Drozdowicza, NIP 

9860157007 

zwaną dalej w umowie „Oddającym do adopcji”. 

§ 1. Oddający do adopcji oddaje Adoptującemu ……….. zwierzę: 

gatunek: ………… rasa: ………………. 

płeć: ………….. wiek: ok. …………… 

maść: …………. 

cechy charakterystyczne:………… 

dane identyfikacyjne (nr chipa/tatuaż): ------ 

§ 2. Oddający do adopcji, przekazując zwierzę do adopcji zapewni Adoptującemu bezpłatną: 

1) Podstawową opiekę weterynaryjną polegająca na możliwości zaszczepienia zwierzęcia przeciwko 

wściekliźnie, podaniu leków i preparatów mających na celu odrobaczenie zwierzęcia, a w przypadkach 

koniecznych, gdy zwierzę jest chore lub ranne, objęcie zwierzęcia doraźną pomocą weterynaryjną, 

2) Sterylizację zwierzęcia, 

3) Dodatkowo, w przypadku zaadoptowania ciężarnego zwierzęcia, Oddający do adopcji przekazując zwierzę 

do adopcji, może zapewnić Adoptującemu zabieg weterynaryjny usypiania ślepego miotu. 

§ 3. 1. Zabiegi weterynaryjne i leczenie, o których mowa w § 2 wykonywać będzie lekarz weterynarii, 

z którym Oddający do adopcji zawarł umowę. 

2. Adoptujący zobowiązany jest do uzyskania od Oddającego do Adopcji skierowania na zabieg, o których 

mowa w § 4 pkt 7, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi 

i zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Świerzno w 2020 roku. 

§ 4. Adoptujący, biorąc pod stała opieką zwierzę domowe, opisane w § 1 umowy, zobowiązuje się: 

1) Sprawować odpowiedzialną opiekę i traktować zwierzę zgodnie w ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. 

o ochronie zwierząt zapewniając mu właściwe warunki bytowe adekwatne do gatunku zwierzęcia, wieku 

i kondycji w jakiej ono się znajduje, 

2) Zapewnić opiekę weterynaryjną, 

3) Nie porzucać, nie odsprzedawać, ani też przekazywać adoptowanego zwierzęcia w charakterze prezentu lub 

towaru wymiennego osobom trzecim itp. 

§ 5. 1. Oddający do adopcji zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli w nowym miejscu pobytu 

adoptowanego zwierzęcia. 
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2. W przypadku stwierdzenia sprawowania niewłaściwej opieki nad zwierzęciem, Oddający do adopcji ma 

prawo natychmiastowo odebrać zwierzę Adoptującemu, z czym wiąże się rozwiązanie umowy adopcyjnej. 

§ 6. 1. Adoptujący nie może zrezygnować z powierzonej mu opieki nad zwierzęciem. 

2. Jedynym warunkiem odstąpienia od niniejszej umowy, jest znalezienie przez Adoptującego innego 

opiekuna, który obejmie adoptowane przez niego zwierzę troskliwą i odpowiedzialną opieką, oraz przejmie na 

siebie wszelkie zobowiązania związane z właściwym utrzymaniem zwierzęcia. 

3. Adoptujący związany niniejszą umową, o fakcie o którym mowa w ust. 2, zobowiązany jest w terminie 

7 dni od momentu przekazania zwierzęcia innemu opiekunowi powiadomić Oddającego do adopcji, celem 

złożenia stosowanego oświadczenia (załącznik nr 4 do umowy). 

§ 7. 1. Niniejsza umowa jest zobowiązaniem adopcyjnym, a nie umową kupna – sprzedaży zwierzęcia. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. 

3. Wszelkie zmiany treści niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

4. Wszelkie spory powstałe w wyniku realizacji umowy rozstrzygane będą przez Sąd miejscowo właściwy 

dla Oddającego do adopcji. 

§ 8. Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach: jeden dla Oddającego do adopcji i jeden 

dla Adoptującego. 

…..………………………..     …………………………….. 

Oddający do adopcji      Adoptujący 

OŚWIADCZENIE ADOPTUJĄCEGO 

Oświadczam, że jestem świadomy/a tego, iż w razie złego traktowania zwierzęcia grozi mi 

odpowiedzialność karna na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2020 r. 

poz. 638). 

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

(Adoptujący, data i podpis) 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w umowie dla potrzeb wynikających 

z realizacji „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 

terenie gminy Świerzno w 2021 r.” zgodnie z 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 (RODO) 

wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, w celu przetwarzania danych w sposób zapewniający 

ich bezpieczeństwo. 

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

(Adoptujący, data i podpis) 

OŚWIADCZENIE 

Ja poniżej podpisany, przekazuje pod stałą opiekę zwierzę: 

gatunek: ………. rasa: ……….. 

płeć: ………. wiek…………… 

maść: ……………. 

imię: ……………… 

dane identyfikacyjne (nr chipa/tatuaż): ………………….. 

Opiekunowi – Pan/i  

Zamieszkały/a ………………… 

legitymującemu się dowodem osobistym nr: …………………. 
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oraz posiadającemu nr tel. kontaktowego: ……………………. 

Oświadczam, że w/w opiekun jest w stanie sprawować właściwą opiekę nad przekazanym przeze mnie 

zwierzęciem, zapewniając mu właściwe warunki bytowe oraz troskliwą i odpowiednią opiekę adekwatną do 

gatunku zwierzęcia, wieku i kondycji w jakiej ono się znajduje. 

Jednocześnie oświadczam, że zrzekam się prawa własności do zwierzęcia znajdującego się pod moją 

dotychczasowa opieką na mocy umowy adopcyjnej zawartej w dniu ………. roku. 

z Oddającym do adopcji. 

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

(data i podpis Przekazującego) 
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Załącznik Nr 2 do Programu opieki nad zwierzętami 

bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt 

na terenie Gminy Świerzno w 2021 r. 

SKIEROWANIE 

NA ZABIEG STERYLIZACJI/KASTRACJI BEZDOMNYCH ZWIERZĄT LUB UŚPIENIA 

ŚLEPYCH MIOTÓW 

w ramach: „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na 

terenie gminy Świerzno w 2021 r.” 

Niniejszym kieruje bezdomne zwierzę zgłoszone przez: Pana/ią ……………….. na zabieg 

sterylizacji/kastracji* lub uśpienie ślepego miotu*,który wykonany zostanie w Lecznicy Weterynaryjnej 

w Gryficach, ul. Mickiewicza 1, 72-300 Gryfice. 

Ilość zwierząt zgłoszonych do zabiegu: . 

Rodzaj zabiegu: sterylizacja: …. 

kastracja: …. 

usypianie ślepych miotów: - 

Zwierzę na zabieg doprowadzone zostanie przez: Pana/ią …………. Po wykonaniu zabiegu i okresie 

rekonwalescencji zwierzęta zostaną odebrane przez: Pana/ią ……………. 

Świerzno, dnia ………………….. r. 

………………………………...... 

podpis przedstawiciela Gminy Świerzno 

wydającego skierowanie 

Oświadczam, że zgłoszone przeze mnie do zabiegu bezpłatnej sterylizacji/kastracji* lub usypiania ślepych 

miotów zwierzęta są zwierzętami bezdomnymi. 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w umowie dla potrzeb wynikających 

z realizacji „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 

terenie gminy Świerzno w 2021 r.” zgodnie z 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 (RODO) 

wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, w celu przetwarzania danych w sposób zapewniający 

ich bezpieczeństwo. 

…………………………… ………………..…..……………………………. 

(miejscowość, data) ( podpis osoby zgłaszającej zwierzęta do zabiegu) 

Zabieg wykonano w dniu …............................................................. 

Podpis lekarza weterynarii ….........................................
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Załącznik Nr 3 do Programu opieki nad zwierzętami 

bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt 

na terenie Gminy Świerzno w 2021 r. 

………………………………………. 

(imię i nazwisko) 

………………………………………. 

………………………………………. 

(adres zamieszkania) 

       Wójt Gminy Świerzno 

       Świerzno 13 

       72-405 Świerzno 

D E K L A R A C J A 

 Niżej podpisany/a deklaruję dobrowolne przyjęcie funkcji społecznego opiekuna zwierząt, o którym 

mowa w uchwale Nr …/…/2021 Rady Gminy Świerzno z dnia …………..2021 r. w sprawie przyjęcia 

programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy 

Świerzno w 2021 r. 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w umowie dla potrzeb wynikających z 

realizacji „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie 

gminy Świerzno w 2021 r.” zgodnie z 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 (RODO) wdraża 

odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, w celu przetwarzania danych w sposób zapewniający ich 

bezpieczeństwo. 

……………………………..    …………………………………... 

(miejscowość, data)        (podpis)
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Załącznik Nr 4 do Programu opieki nad zwierzętami 

bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt 

na terenie Gminy Świerzno w 2021 r. 

OŚWIADCZENIE NOWEGO OPIEKUNA 

Oświadczam, że jestem świadomy/a tego, iż w razie złego traktowania zwierzęcia grozi mi 

odpowiedzialność karna na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2020 r. 

poz. 638). 

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

(data i podpis Opiekuna) 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w umowie dla potrzeb wynikających 

z realizacji „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 

terenie gminy Świerzno w 2021 r.” zgodnie z 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 (RODO) 

wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, w celu przetwarzania danych w sposób zapewniający 

ich bezpieczeństwo. 

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

(data i podpis Opiekuna) 
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