
DEKLARACJA / KOREKTA DEKLARACJI*  

OPIEKUNA SPOŁECZNEGO ZWIERZĄT 
 

Imię i nazwisko opiekuna społecznego zwierząt:  

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

Adres zamieszkania:  

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

Numer telefonu:  

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

Liczba wolno żyjących kotów objętych opieką: ..........................................................................  

w tym: 

 po zabiegu (sterylizacji/kastracji): ............................................................................................ 

 do zabiegu (sterylizacji/kastracji): ............................................................................................ 

Miejsce przebywania zwierząt:  

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

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

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

Forma udzielanej zwierzętom opieki:  

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

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

Oświadczam, iż opiekuję się zadeklarowanymi zwierzętami. 

1. Zobowiązuję się informować Gminę Masłów o wszelkich zmianach danych podanych 

powyżej, w tym o fakcie zaprzestania udzielania zadeklarowanej przeze mnie pomocy. 

2. W związku ze złożoną deklaracją społecznego opiekuna będę pobierał/a* / nie będę 

pobierał/a* karmy dla zadeklarowanej liczby wolno żyjących kotów będących po zabiegu 

sterylizacji/kastracji. 

3. 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 Gminy Masłów zgodnie z ustawą z dnia 29 

sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922). 

 

 

.....................................................    ...................................................... 
miejscowość i data podpis opiekuna społecznego 

zwierząt 

Potwierdzam, iż zadeklarowane powyżej koty przebywają we wskazanym przez społecznego 

opiekuna miejscu. 
 

 

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

(data i czytelny podpis oraz pieczątka właściciela,  

zarządcy/administratora nieruchomości) 



WNIOSEK O UZYSKANIE SKIEROWANIA NA ZABIEG 

STERYLIZACJI/KASTRACJI KOTÓW WOLNO ŻYJĄCYCH 

w ramach 

„Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 

terenie Gminy Masłów na rok 2017” przyjęty Uchwałą Nr XXXV/326/2017 Rady Gminy 

Masłów z dnia 23 marca 2017 (Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego z 2017r., 

poz. 1080) 

 

Imię i nazwisko opiekuna społecznego zwierząt:  

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

Adres zamieszkania:  

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

Numer telefonu:  

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

Liczba zwierząt zgłoszonych do zabiegu (szt.): .......................................................................... 

Rodzaj zabiegu*: 

sterylizacja (szt.):  ............................................ 

kastracja (szt.): ............................................ 

 

Informacje dodatkowe:  

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

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

1. Oświadczam, że koty zgłoszone do zabiegu sterylizacji/kastracji, są wolno żyjącymi 

kotami, a miejscem ich przebywania jest adres wskazany we wniosku. 

2. Deklaruję, że zwierzęta (wolno żyjące koty) zostaną doprowadzone do lecznicy wskazanej 

przez Gminę Masłów, a następnie odebrane przeze mnie po wykonaniu zabiegu w terminie 

wskazanym przez lekarza weterynarii. 

3. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych we wniosku dla 

potrzeb wynikających z realizacji programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 

zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Masłów zgodnie z ustawą z dnia 29 

sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922). 

 

UWAGA! Gmina Masłów ponosi jedynie koszty wykonania zabiegu sterylizacji/kastracji 

wolno żyjących. Wysokość środków przeznaczonych na przeprowadzenie zabiegów 

sterylizacji/kastracji jest uzależniona od wysokości zaplanowanych w budżecie środków.  

 

 

 

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

miejscowość i data      podpis Wnioskodawcy 

 
 

*niepotrzebne skreślić 

 


