
 

 

UCHWAŁA Nr XXXVIII/322/2018 
RADY MIASTA I GMINY BIAŁOBRZEGI 

z dnia 26 marca 2018 roku 
 

w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 
bezdomności zwierząt na terenie miasta i gminy Białobrzegi w 2018 r. 
 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. 2017 r. poz. 1875)1 i art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie 
zwierząt (Dz. U. z 2017 r. poz. 1840) oraz po zasięgnięciu opinii Powiatowego Lekarza 
Weterynarii w Białobrzegach oraz organizacji społecznych których statutowym celem 
działania jest ochrona zwierząt uchwala się, co następuje:  

 
§ 1. Przyjmuje się: Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 
bezdomności zwierząt na terenie miasta i gminy Białobrzegi w 2018 r. w brzmieniu 
określonym w załączniku do uchwały.  
 
§  2.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Białobrzegi. 
 
§ 3. Traci moc Uchwała  Nr XXVIII/237/2017 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia          
30 marca 2017 roku w sprawie  przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta i gminy Białobrzegi w 2017 roku. 

 
§ 4.   Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
Przewodniczący Rady 

 Przewodniczący  
Rady Miasta i Gminy Białobrzegi 

 
 Marcin Osowski 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
1 Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2017 r. poz. 2232, Dz. U. z 2018 poz. 130 



 

 

Uzasadnienie 

 

 

 Art. 11a ustawy o ochronie zwierząt z dnia 21 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 
1840), zobowiązuje Radę Gminy do określania w drodze uchwały, corocznie do dnia  
31 marca, programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 
zwierząt.  

W związku z powyższym jak co roku przygotowany został Program opieki nad 
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy 
Białobrzegi w 2018 roku, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały. Obejmuje on swoim 
zakresem realizację takich zadań jak:  

1. zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt; 
2. opiekę nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie; 
3. odławianie bezdomnych zwierząt; 
4. obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt w schroniskach dla zwierząt; 
5. poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt; 
6. usypianie ślepych miotów; 
7. wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt 

gospodarskich; 
8. zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń 

drogowych     z udziałem zwierząt. 
9. wprowadzenie darmowej sterylizacji/kastracji zwierząt dla mieszkańców z terenu 

Gminy Białobrzegi 
10. wprowadzenie darmowej akcji usypiania ślepych miotów zwierząt dla 

mieszkańców      z terenu Gminy Białobrzegi 
Projekt programu został przekazany do zaopiniowania powiatowemu lekarzowi 
weterynarii, organizacjom społecznym, których statutowym celem jest ochrona zwierząt 
oraz był konsultowany z zarządcami obwodów łowieckich działających na terenie Gminy 
Białobrzegi. 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

Załącznik do Uchwały  
Nr XXXVIII/322/2018  

Rady Miasta i Gminy Białobrzegi 
z dnia 26 marca 2018 r. 

 
 

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt 
na terenie miasta i gminy Białobrzegi w 2018 r. 

 
§ 1  

 
1. Uchwała ma zastosowanie do zwierząt domowych i gospodarskich  

w szczególności psów i kotów wolno żyjących, przebywających na terenie gminy 
Białobrzegi. 

2. Celem „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 
bezdomności zwierząt na terenie miasta i gminy Białobrzegi w 2018 r.” jest: 
a. zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu gminy Białobrzegi, oraz 

poszukiwanie nowych właścicieli dla zwierząt, 
b. ograniczenie populacji bezdomnych zwierząt poprzez usypianie ślepych 

miotów, sterylizację i kastrację psów i kotów, 
c. sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi, 
d. edukacja mieszkańców gminy w zakresie promowania sterylizacji i kastracji 

psów i kotów jako najskuteczniejszej metody walki z nadmierną populacją 
zwierząt niechcianych; oraz w zakresie obowiązków właścicieli wobec 
zwierząt domowych.  

§ 2  
 

1. Działania związane z realizacją Programu prowadzą: 
a. sschronisko dla bezdomnych zwierząt, 
b. lekarz weterynarii z terenu gminy Białobrzegi, 
c. Zakład Usług Komunalnych w Białobrzegach, 
d. organizacje pozarządowe, których celem statutowym jest ochrona zwierząt, 
e. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe PERRO z siedzibą w Zamieniu, ul. Leśna 23, 

05-300 Mińsk Mazowiecki w zakresie odławiania bezpańskich zwierząt 
2. Funkcję koordynatora działań związanych z realizacją Programu pełni Zakład 

Usług Komunalnych w Białobrzegach z siedzibą ul. Rzemieślnicza 51, 26-800 
Białobrzegi. 
 

§ 3 
 

1. Zakres programu obejmuje: 
a. zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt, 
b. opiekę nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie w okresie 



 

 

zimowym, 
c. odławianie bezdomnych zwierząt, 
d. obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt w schronisku dla zwierząt, 
e. poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt (adopcja), 
f. usypianie ślepych miotów, 
g. wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt 

gospodarskich, 
h. zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń 

drogowych z udziałem zwierząt. 
2. Ograniczenie liczby zwierząt bezdomnych realizowane jest poprzez: 

a. prowadzenie działań edukacyjnych wśród mieszkańców w zakresie opieki nad 
zwierzętami oraz humanitarnego, odpowiedzialnego i zgodnego z prawem ich 
traktowania – realizuje Schronisko oraz organizacje społeczne, 

b. prowadzenie bezpłatnego programu sterylizacji kotek i suk dla mieszkańców      
z terenu Gminy Białobrzegi, 

c. egzekwowanie przepisów prawa, w tym lokalnego, w zakresie obowiązków 
właścicieli zwierząt domowych, określonych przepisami o utrzymaniu 
czystości i porządku – realizuje Zakład Usług Komunalnych w Białobrzegach, 

d. umożliwienie bezpłatnego usypiania „ślepych miotów” właścicielom zwierząt    
z terenu Gminy Białobrzegi, 

e. współpracę z organizacjami społecznymi, których statutowym celem działania 
jest ochrona zwierząt w zakresie promowania przeciwdziałania bezdomności 
psów i kotów – realizuje Przedsiębiorstwo Wielobranżowe PERRO we 
współpracy z  koordynatorem programu – Zakład Usług Komunalnych             
w Białobrzegach. 

 
§ 4 

 
Zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku będzie realizowane poprzez 
umieszczanie bezdomnych zwierząt domowych w schronisku: Schronisko dla zwierząt, Małe 
Boże 7A, 26-804 Stromiec, na podstawie zawartej umowy.  
W przypadku niemożności spełnienia tego warunku w ww. sposób Gmina Białobrzegi będzie 
dążyła do utworzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt we współpracy  
z innymi jednostkami samorządu terytorialnego. 

§ 5 
 

Opieka nad wolno żyjącymi kotami realizowana będzie poprzez współdziałanie gminy            
w realizacji powyższego zadania z organizacjami społecznymi oraz spółdzielniami 
mieszkaniowymi. Dokarmianie wolno żyjących kotów w okresie zimowym będzie 
prowadzone przez Zakład Usług Komunalnych w Białobrzegach oraz przez opiekunów kotów 
dziko żyjących. Wzór Deklaracji opiekuna kotów wolno żyjących zwierząt stanowi Załącznik 
nr 1 do Programu. 



 

 

§ 6  
 

1. Na terenie Miasta i gminy Białobrzegi wprowadza się wyłapywanie bezdomnych 
zwierząt za pośrednictwem Zakładu Usług Komunalnych w Białobrzegach,  
w stosunku do pozostałych bez opieki zwierząt, dla których nie istnieje możliwość 
ustalenia ich właściciela lub innej osoby, pod której opieką dotychczas 
pozostawały. Usługę odławiania zgodnie z umową świadczy: Przedsiębiorstwo 
Wielobranżowe PERRO z siedzibą w Zamieniu, ul. Leśna 23, 05-300 Mińsk 
Mazowiecki.  

2. Procedury dotyczące zgłaszania błąkających się zwierząt stanowią Załącznik nr 2 
do Programu. 

3. Wyłapywanie bezdomnych zwierząt będzie prowadzone wyłącznie przy użyciu 
specjalistycznego sprzętu przeznaczonego do wyłapywania zwierząt, który nie 
stwarza zagrożenia dla życia i zdrowia zwierząt, a także nie będzie zadawał im 
cierpienia. 

4. Informacje o akcji wyłapywania bezdomnych zwierząt podawane będą do 
publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta  
i Gminy w Białobrzegach, na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy  
w Białobrzegach, Zakładu Usług Komunalnych oraz za pośrednictwem sołtysów. 
Nie dotyczy to wyłapywania interwencyjnego. 

5. Transport bezdomnych zwierząt będzie odbywał się środkiem transportu 
przystosowanym do bezpiecznego przewozu zwierząt. 

§ 7 
 

1. Gmina Białobrzegi realizuje obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt             
w schronisku dla zwierząt w ramach umowy o której mowa w § 4.  

2. Zabiegi sterylizacji i kastracji mogą być przeprowadzane wyłącznie przez lekarza 
weterynarii. 

3. Zabiegom sterylizacji i kastracji nie podlegają zwierzęta w okresie 14 dni od 
umieszczenia w schronisku dla zwierząt z uwagi na możliwość zgłoszenia się 
właściciela lub opiekuna. 

4. Każdy właściciel kotki lub suki z terenu gminy Białobrzegi może wysterylizować 
zwierzę na koszt Gminy Białobrzegi w Gabinecie Weterynaryjnym Tadeusz 
Żołyniak lekarz weterynarii, 26-800 Białobrzegi, ul. 11 Listopada 33, z którym 
Gmina ma podpisaną umowę Sterylizacja następuje po uprzednim zgłoszeniu się 
do Zakładu Usług Komunalnych w Białobrzegach ul. Rzemieślnicza 51, 26-800 
Białobrzegi w celu otrzymania skierowania na zabieg, stanowiący Załącznik nr 3 
do Programu  

 
§ 8  

 
Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt realizowane jest w sposób 
zwyczajowo przyjęty, poprzez: 

a. informacje o możliwości przygarnięcia zwierząt bezdomnych za 



 

 

pośrednictwem strony internetowej, w zależności od potrzeb w sposób stały lub 
czasowy, 

b. współdziałanie z organizacjami społecznymi w zakresie poszukiwania nowych 
właścicieli zwierząt, 

c. poszukiwanie opiekunów dla zwierząt przez podmiot prowadzący schronisko 
dla zwierząt i przekazywanie ich osobom zainteresowanym ich posiadaniem, 
zdolnym zapewnić im należyte warunki bytowe. 

 
§ 9 

 
1. Usypianie ślepych miotów realizowane jest poprzez sfinansowanie kosztów 

usypiania ślepych miotów psów bezdomnych oraz kotów wolno żyjących. 
2. Usypianie ślepych miotów może nastąpić wyłącznie przez lekarza weterynarii      

w schronisku dla zwierząt bezdomnych, lub w lecznicy dla zwierząt. 
3. Lekarz weterynarii stwierdza fakt, iż miot jest ślepy. 
4. Usługę usypiania ślepych miotów prowadzi Gabinet Weterynaryjny Tadeusz 

Żołyniak lekarz weterynarii, 26-800 Białobrzegi, ul. 11 Listopada 33 telefon  
607 099 054 

5. Zwierzę usypiane musi być traktowane do ostatniej chwili życia łagodnie                
i przyjaźnie, należy zaoszczędzić mu trwogi i dodatkowych udręczeń. 

6. Zwłoki uśpionych zwierząt muszą być odpowiednio zabezpieczone do czasu 
zabrania ich przez odpowiednie służby do tego przeznaczone. 

 
§ 1 0  

 
Zakład Usług Komunalnych w Białobrzegach wskazuje gospodarstwo rolne w celu 
zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich. Pan Andrzej Wójcik, zam. Dąbrówka 
22, 26-800 Białobrzegi. Deklaracja opiekuna bezpańskich lub odebranych zwierząt 
gospodarskich stanowi Załącznik nr 4 do Programu 

§ 1 1  
 

Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych              
z udziałem zwierząt będzie realizowane przez zgłoszenie miejscowemu zakładowi 
weterynarii. Gabinet Weterynaryjny Tadeusz Żołyniak lekarz weterynarii, 26-800 
Białobrzegi, ul. 11 Listopada 33 pod numerem telefonu 607 099 054. 

§ 1 2  
 

Miasto i Gmina Białobrzegi prowadzi we współpracy z organizacjami pozarządowymi, 
których celem statutowym jest Ochrona zwierząt, działania edukacyjne w zakresie 
promowania sterylizacji oraz kastracji psów i kotów jako najskuteczniejszej metody 
walki z nadmierną populacją zwierząt niechcianych, oraz przy udziale Komendy 



 

 

Powiatowej Policji w Białobrzegach w zakresie obowiązków właścicieli wobec zwierząt 
domowych. 

§ 13 
 

Koszt realizacji zadań określonych w niniejszym programie na rok 2018 wynoszą  
105 000,00 zł brutto, które ponosi Zakład Usług Komunalnych w Białobrzegach. 

 
Podział na poszczególne działania: 

 

Lp. Działanie: 
Kwota 
brutto  

w zł 

1. 

 
Odławianie bezdomnych zwierząt oraz zapewnienie im dalszej 

opieki w tym konieczna opieka weterynaryjna 
 

90 000,00 

2. 
 

Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom gospodarskim 
 

3 000,00 

3. 

 
Sprawowanie opieki nad kotami wolnożyjącymi w tym ich 

dokarmianie w okresie zimowym 
 

3 000,00 

4. 

 
Zapewnienie opieki weterynaryjnej poza pkt. 1 m. in. Akcja 

sterylizacji/kastracji i usypianie ślepych miotów 
 

7 000,00 

5. 
 

Inne: m. in. zakup środków, działania informacyjno-edukacyjne 
 

2 000,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Załącznik nr 1  
do Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi  

oraz zapobiegania bezdomności zwierząt 
na terenie miasta i gminy Białobrzegi w 2018 r.  

 
 

Białobrzegi, dnia 28 lutego 2018 roku 
 

 
Zakład Usług Komunalnych w Białobrzegach 
ul. Rzemieślnicza 51 
26-800 Białobrzegi  
 
 

DEKLARACJA  OPIEKUNA  SPOŁECZNEGO 
 WOLNO  ŻYJĄCYCH  ZWIERZĄT 

 

Imię i nazwisko opiekuna 
społecznego zwierząt 

 
 

Adres 
zamieszkania 
numer telefonu 

 

Gatunek zwierząt objętych opieką 
oraz ich liczba i płeć 

 

Miejsce przebywania zwierząt  

Forma udzielanej zwierzętom opieki  

Informacje dodatkowe (np. informacja                 
o konieczności wykonania zabiegów 
sterylizacji lub kastracji zwierząt lub 
usypiania ślepych miotów) 

 

 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w deklaracji dla potrzeb wynikających              
z realizacji Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz  zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie 
miasta i gminy Białobrzegi w 2018 r., zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych 
(Dz. U. 2016 poz. 922 z późn. zm.) 
 
 
 
 

………………………………………………………… 
                                                                          (podpis opiekuna społecznego zwierząt) 

 



 

 

Załącznik nr 2  
do Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi  

oraz zapobiegania bezdomności zwierząt 
na terenie miasta i gminy Białobrzegi w 2018 r.  

 
 
 
 

PROCEDURA DOTYCZĄCA POSTĘPOWANIA Z BEZDOMNYMI ZWIERZĘTAMI 
 
 

1. Zgłoszenia dotyczące błąkających się zwierząt na terenie miasta przyjmowane są  
tylko i wyłącznie przez Zakład Usług Komunalnych w Białobrzegach pod numerami 
telefonów: 

a. do godziny 15.00 - (48) 613 29 69 sekretariat  
b. po godzinie 15.00 – 883 911 933 Pani Monika Błaszczyk 

2. Zgłoszenia dotyczące błąkających się zwierząt na terenie sołectw przyjmowane są  
tylko i wyłącznie przez Sołtysów pod numerami telefonów: 

a. Sołectwo Brzeźce Pan Tadeusz Łukasiak – 781 815 011 
b. Sołectwo Brzeska Wola Pan Tomasz Jasiorowski – 663 507 459 
c. Sołectwo Budy Brankowskie Pani Bożena Rekowska – 507 654 735 
d. Sołectwo Jasionna Pan Jacek Traczyk – 605 251 627 
e. Sołectwo Kamień Pan Sławomir Chochlewicz – 601 396 864 
f. Sołectwo Mikówka Pan Marek Ziółek – 514 350 502 
g. Sołectwo Okrąglik Pan Stanisław Zwierzchowski – (48) 613 04 89 
h. Sołectwo Stawiszyn Pan Andrzej Wójcik – 883 178 650 
i. Sołectwo Sucha Pan Norbert Fołtyn – 664 996 707 
j. Sołectwo Szczyty Pan Andrzej Danis – 698 070 389 

Sołtysi otrzymane informacje o zdarzeniu przekazują do Zakładu Usług Komunalnych 
w Białobrzegach 

3. Zgłaszający zwierzę musi podać dane osobowe umożliwiające identyfikacje jego 
osoby wraz z numerem telefonu, a także miejsce przebywania zwierzęcia i opis 
zwierzęcia. Zakład Usług Komunalnych, jak i Sołtysi nie przyjmują zgłoszeń 
anonimowych. 

4. Pracownik Zakładu Usług Komunalnych prowadzi szczegółowy rejestr zgłoszeń 
uwzględniając: 

a. datę i godzinę przyjęcia zgłoszenia, 
b. imię i nazwisko oraz numer telefonu osoby zgłaszającej, 
c. opis zwierzęcia i miejsce jego pobytu, 
d. datę i godzinę poinformowania o potrzebie odłowienia Przedsiębiorstwa 

Wielobranżowego PERRO z siedzibą w Zamieniu, ul. Leśna 23, 05-300 Mińsk 
Mazowiecki. 

e. czytelny podpis osoby przyjmującej zgłoszenie 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

Załącznik nr 3  
do Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi  

oraz zapobiegania bezdomności zwierząt 
na terenie miasta i gminy Białobrzegi w 2018 r. 

 
 

Białobrzegi, dnia …………….. 2018 r. 
 
 
.......................................... 

      Pieczęć 
 
 
 

SKIEROWANIE  NR ……./2018 

do Lecznicy Weterynaryjnej ul. 11 Listopada 33, 26-800 Białobrzegi 
 
 

na . . ……………………………………………………………………………………… 
( rodzaj zabiegu ) 

 

.................................................................................................. 
(miejsce stałego przebywania zwierzęcia) 

 
 

Proszę o przeprowadzenie na nasz koszt w/w zabiegu.  
Zwierzę jest pod opieką:  
 
.......................................................................................................................................................
......... 
                                                                        (Imię i nazwisko opiekuna) 

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

......... 
(adres zamieszkania) 

                                                
 
 

                  ............................................ 
           (podpis osoby upoważnionej 
           do wystawienia skierowania) 
 
 
Dane do faktury: 
 
Gmina Białobrzegi 
Pl. Zygmunta Starego 9 
26-800 Białobrzegi 
NIP: 798-14-58-304 
 
Odbiorca : 
Zakład Usług Komunalnych w Białobrzegach 
ul. Rzemieślnicza 51 
26-800 Białobrzegi 
 
 
 



 

 

Załącznik nr 4  
do Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi  

oraz zapobiegania bezdomności zwierząt 
na terenie miasta i gminy Białobrzegi w 2018 r. 

 

 
Białobrzegi, dnia 12 lutego 2018 r. 

 
 

Zakład Usług Komunalnych 
ul. Rzemieślnicza 51 

26-800 Białobrzegi 
 
 

DEKLARACJA OPIEKUNA BEZPAŃSKICH ZWIERZĄT GOSPODARSKICH  
LUB ZWIERZĄT GOSPODARSKICH ODEBRANYCH Z INNEGO 

GOSPODARSTWA 
 

Imię i nazwisko właściciela 
gospodarstwa rolnego 

Andrzej Wójcik 

Adres 
zamieszkania 
numer telefonu 

Dąbrówka 22, 26-800 Białobrzegi 

Możliwy gatunek zwierząt objętych 
opieką 

konie, bydło, trzoda chlewna, rogacizna 

Adres gospodarstwa Dąbrówka 22, 26-800 Białobrzegi 

Forma udzielanej zwierzętom opieki Przetrzymanie, dokarmianie 

Informacje dodatkowe (np. informacja                 
o konieczności wykonania zabiegów 
weterynaryjnych) 

Według potrzeb 

 
Właściciel gospodarstwa jest gotowy do zapewnienia w swoim gospodarstwie rolnym miejsca 
dla zwierząt gospodarskich.  
 
Przypadki przekazania zwierzęcia gospodarskiego przez Zakład Usług Komunalnych                      
w Białobrzegach mogą dotyczyć np. zgłoszenia do Urzędu Miasta i Gminy w Białobrzegach 
bezdomnego zwierzęcia gospodarskiego znalezionego na terenie naszej gminy lub 
konieczności odebrania zwierzęcia gospodarskiego z innego gospodarstwa na podstawie 
przepisów ustawy o ochronie zwierząt. 
 



 

 

Gospodarstwo rolne spełnia minimalne warunki utrzymywania poszczególnych gatunków 
zwierząt gospodarskich, o których mowa w rozporządzeniach Ministra Rolnictwa  
i Rozwoju. 
 
 
Warunki finansowe:  
- w przypadku odebrania zwierzęcia gospodarskiego z innego gospodarstwa na podstawie 
przepisów ustawy o ochronie zwierząt – koszty utrzymania i leczenia zwierzęcia ponosi 
dotychczasowy właściciel zwierzęcia, 
- w przypadku znalezienia bezdomnego zwierzęcia gospodarskiego – koszty utrzymania          
i leczenia zwierzęcia ponosi Zakład Usług Komunalnych. 
 
 
 
 
 
 
 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w deklaracji dla potrzeb wynikających              
z realizacji Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz  zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie 
miasta Białobrzegi w 2017 roku, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych 
(Dz.U. 2016, poz. 922.z późn. zm.) 
 
 
 
 

………………………………………………………… 
 (podpis właściciela gospodarstwa) 

 

 


