
Projekt 
 
z dnia  17 marca 2022 r. 
Zatwierdzony przez ......................... 
 
 

 
UCHWAŁA NR .................... 

RADY GMINY JABŁONNA 

z dnia 16 marca 2022 r. 

w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 
zwierząt na terenie Gminy Jabłonna w 2022 roku 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 
z 2022 r., poz. 559) oraz art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (t.j. Dz. U. z 2022 r., 
poz. 572), Rada Gminy Jabłonna uchwala, co następuje: 

§ 1. Przyjmuje się Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt 
na terenie Gminy Jabłonna w 2022 roku, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jabłonna. 

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i wchodzi 
w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr .................... 
Rady Gminy Jabłonna 
z dnia 16 marca 2022 r. 

PROGRAM OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI 
ORAZ  ZAPOBIEGANIA BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT 

NA TERENIE GMINY JABŁONNA W 2022 ROKU 

I.  Cele i zadania programu 

§ 1. 1. Celem Programu jest zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jabłonna oraz opieka 
nad zwierzętami bezdomnymi, w szczególności psami i kotami wolno żyjącymi oraz zwierzętami 
gospodarskimi. 

2. Zadania Programu to: 

a) odławianie bezdomnych zwierząt; 

b) zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt; 

c) poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt; 

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

e) wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich; 

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

g) ograniczenie populacji bezdomnych zwierząt poprzez sterylizację i kastrację zwierząt; 

h) plan znakowania zwierząt w gminie; 

i) edukacja mieszkańców Gminy Jabłonna w zakresie bezdomności zwierząt. 

II.  Odławianie bezdomnych zwierząt 

§ 2. 1. Odławianie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Jabłonna ma charakter stały i odbywa się na 
podstawie zgłoszeń interwencyjnych bądź też z urzędu. 

2. Zgłoszenia bezdomnych zwierząt do wyłapywania będą przyjmowane przez pracowników Wydziału 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami, z zastrzeżeniem ust. 3. 

3. Poza godzinami pracy Urzędu Gminy Jabłonna, w przypadku gdy zwierzę jest agresywne i zagraża 
bezpieczeństwu ludzi lub zwierząt, zgłoszenia bezdomnych zwierząt do wyłapania będą przyjmowane przez 
dyżurnego funkcjonariusza Komisariatu Policji w Jabłonnie. 

4. Odławianie bezdomnych zwierząt i transport do miejsca czasowego przetrzymania zwierząt/schroniska 
dla bezdomnych zwierząt realizowane będzie przez firmę BLIZZARD Bartosz Gadziomski z siedzibą w Błędowo 
14a, 05-180 Pomiechówek, w ramach podpisanej umowy. 

5. Wyłapywanie bezdomnych zwierząt będzie odbywało się przy użyciu specjalistycznego sprzętu do 
wyłapywania zwierząt, który nie będzie stwarzało zagrożenia dla bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz 
dla zdrowia i życia zwierząt ani zadawało im cierpienia. 

6. Bezpośrednio po wyłapaniu bezdomnego zwierzęca osoba odławiająca wysyła na adres mailowy 
Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami zdjęcie psa, informacje o dacie, godzinie i miejscu 
wyłapania zwierzęcia, rasie, płci, wieku i indywidualnych cechach szczególnych. 

7. Zwierzęta będą transportowane środkiem transportu przystosowanym do bezpiecznego                  
i humanitarnego przewozu zwierząt. 

8. Podmiot prowadzący działalność z zakresu odławiania i transportu zwierząt musi posiadać stosowne 
zezwolenia na przewóz zwierząt oraz być pod nadzorem Inspekcji Weterynaryjnej, zgodnie z obowiązującymi 
przepisami. 
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9. Osoba odławiająca bezpośrednio po wyłapaniu bezdomnego zwierzęcia sprawdzi czy zwierzę nie jest 
oznakowane np. chipem, tatuażem, itp. W przypadku ustalenia danych kontaktowych właściciela zwierzęcia, 
należy natychmiast podjąć próbę kontaktu i przekazania zwierzęcia. Z przekazania zwierzęcia właścicielowi lub 
opiekunowi osoba przekazująca sporządzi protokół. 

10. Wyłapane zwierzę zostaje przewiezione do miejsca czasowego przetrzymywania wyłapanych zwierząt, 
znajdującego się przy ul. Chotomowskiej 61C w Jabłonnie, w którym zostanie im zapewniony odpowiednie 
warunki bytowania i opieka określone w § 3 ust. 2 pkt a)-b). Jednocześnie bezdomne zwierzę zostanie trwale 
oznakowane przez lekarza weterynarii. 

11. Po umieszczeniu znalezionego zwierzęcia w miejscu określonym w ust. 10, będą podejmowane 
działania polegające na podawaniu do publicznej wiadomości informacji o poszukiwaniu jego właściciela lub 
opiekuna wraz ze zdjęciem psa, m.in. poprzez umieszczenie na stronie internetowej www.jablonna.pl   oraz na 
profilu facebookowym Gminy Jabłonna. 

12. W przypadku nieustalenia właściciela lub opiekuna zwierzęcia po upływie co najmniej 7 dni od dnia 
odłowienia, może zostać zawarta umowa adopcyjna z osoba chętna do objęcia stałej opieki nad wyłapanym 
zwierzęciem. 

13. W przypadku nie znalezienia właściciela lub opiekuna zwierzęcia oraz osoby chętnej do adopcji 
bezdomnego psa, zostanie on przewieziony do schroniska dla zwierząt. Maksymalny okres przebywania psa 
w miejscy czasowego przetrzymywania to 15 dni. 

14. Zwierzę bezdomne, które skaleczyło człowieka zostanie odłowione i przekazane na obserwację 
weterynaryjną, zgodnie z decyzją powiatowego lekarza weterynarii do lecznicy dla zwierząt, która ma 
możliwość przeprowadzenia obowiązkowej obserwacji, w celu stwierdzenia wścieklizny lub jej wykluczenia. 

III.  Zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt 

§ 3. 1. Bezdomne zwierzęta z terenu Gminy Jabłonna będą przyjmowane do schroniska dla bezdomnych 
zwierząt w Korabiewicach z siedzibą pod adresem Korabiewice 11, 96-330 Puszcza Mariańska, w celu 
zapewnienia im opieki do czasu ich adopcji, na podstawie podpisanej umowy. 

2. Schronisko, z zastrzeżeniem obowiązujących w tym zakresie przepisów, zapewnia zwierzętom 
umieszczonym w schronisku, właściwe warunki bytowania, polegające na zapewnieniu: 

a) pomieszczeń lub boksów, chroniących je przed zimnem, upałami i opadami atmosferycznymi, z dostępem 
światła dziennego, umożliwiających im swobodne poruszanie się oraz legowiska; 

b) odpowiedniej karmy i stałego dostępu do wody zdatnej do picia; 

c) stałej opieki weterynaryjnej (m.in. szczepienia, odrobaczanie, odpchlenie itp); 

d) leczenia przyjętych chorych zwierząt; 

e) usypianie ślepych miotów zwierząt bezdomnych; 

f) obligatoryjnej sterylizacji lub kastracji zwierząt po okresie aklimatyzacji, z wyjątkiem zwierząt, u których 
istnieją przeciwwskazania do wykonania tych zabiegów, z uwagi na stan zdrowia lub wiek; 

g) znakowania – chipowania zwierząt w sposób umożliwiający jednoznaczną identyfikację zwierzęcia poprzez 
wszczepienie pod skórę elektronicznego mikroprocesora oraz wprowadzenie danych do jednej 
z ogólnodostępnych krajowych baz danych; 

h) poszukiwania nowych domów i przekazywanie zwierząt (po przebytej 15-dniowej aklimatyzacji 
w schronisku) do adopcji osobom zainteresowanym ich posiadaniem, zdolnym zapewnić im należyte 
warunki bytowe. 

3. Schronisko musi pozostawać pod nadzorem Inspekcji Weterynaryjnej. 

IV.  Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt 
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§ 4. 1. Schronisko dla bezdomnych zwierząt prowadzi działania zmierzające do pozyskiwania nowych 
właścicieli poprzez ogłoszenia na profilach społecznościowych, stronach internetowych oraz oddawania do 
adopcji bezdomnych zwierząt osobom zainteresowanym i zdolnym zapewnić im należyte warunki bytowania; 

2. Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami prowadzi działania zmierzające do pozyskiwania 
nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt, poprzez umieszczanie ogłoszeń o poszukiwaniu nowych 
opiekunów na stronie internetowej i/lub profilu społecznościowym Gminy Jabłonna, wykonywanie na koszt 
Gminy Jabłonna sterylizacji i kastracji zwierząt bezdomnych, trwałego oznakowania, szczepień okresowych 
oraz leków i preparatów mających na celu odrobaczenie, odkleszczenie i odpchlenie zwierzęcia, pozostających 
pod tymczasową opieką gminy, przed przekazaniem zwierzęcia nowemu właścicielowi. 

3. Organizacje społeczne, których statutowym celem jest ochrona zwierząt prowadzą działania zmierzające 
do pozyskania nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt. Gmina Jabłonna współpracuje z organizacjami 
społecznymi poszukującymi nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt z terenu gminy. 

4. Zwierzę może adoptować po podpisaniu umowy adopcyjnej tylko osoba pełnoletnia, posiadająca pełna 
zdolność do czynności prawnych, która nie była wcześniej skazana za przestępstwo lub ukarana za 
wykroczenie statuowane przepisami ustawy o ochronie zwierząt. 

V.  Opieka nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie 

§ 5. 1. Gmina Jabłonna i opiekunowie stwarzają kotom wolno żyjącym warunki bytowania w miejscach ich 
dotychczasowego schronienia. Koty te nie podlegają wyłapywaniu, ponieważ ich obecność zapobiega 
rozprzestrzenianiu się gryzoni (myszy i szczurów). 

2. Opiekunem kotów wolno żyjących jest osoba pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności 
prawnych. 

3. Wolno żyjące koty z terenu Gminy będą dokarmiane karmą, wydawaną na podstawie wniosków osób, 
którzy nad nimi sprawują opiekę (wzór wniosku stanowi załącznik nr 1). Dokarmianie będzie się odbywało 
w czasie trwania niekorzystnych warunków atmosferycznych, w okresie jesienno-zimowym t.j. od 1 listopada 
do końca lutego. 

4. W celu ograniczenia populacji Urząd Gminy Jabłonna będzie wydawał opiekunom kotów wolno 
żyjących, na ich pisemne wnioski, skierowania na zabiegi sterylizacji lub kastracji oraz usypiania ślepych 
miotów w lecznicach weterynaryjnych, w ramach zawartych umów w powyższym zakresie. W ramach zabiegu 
sterylizacji lub kastracji koty zostają w sposób widoczny oznakowane. Opiekun po otrzymaniu skierowania, we 
własnym zakresie dostarczy zwierzę do lecznicy weterynaryjnej, a następnie odbierze po przeprowadzonym 
zabiegu. Po zabiegach zwierzęta wypuszczane są na wolność w miejscach dotychczasowego bytowania. 

5. W uzasadnionych przypadkach koty wolno żyjące poddawane będą niezbędnemu leczeniu, na 
podstawie wniosków osób sprawujących nad nimi opiekę. Niezbędne leczenie przeprowadzane będzie 
w uzgodnieniu z lecznicą weterynaryjną, pod warunkiem dostarczenia zwierzęcia do lecznicy weterynaryjnej 
o odebrania po przeprowadzonym leczeniu przez opiekuna kota wolno żyjącego. 

VI.  Wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich 

§ 6. Zabłąkane, porzucone oraz czasowo odebrane właścicielowi zwierzęta gospodarskie będą 
wyłapywane i przetransportowane do gospodarstwa rolnego w miejscowości Błędowo 14A, 05-180 
Pomiechówek, gdzie zapewniona zostanie im opieka i właściwe warunki bytowania. 

VII.  Całodobowa opieka weterynaryjna w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt 

§ 7. 1. Zgłoszenia konieczności udzielenia opieki weterynaryjnej zwierzętom rannym będą przyjmowane 
przez pracowników Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami, a poza godzinami pracy urzędu 
przez dyżurnego funkcjonariusza Komisariatu Policji w Jabłonnie. 

2. W przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt całodobową opiekę weterynaryjną realizuje 
Przychodnia dla zwierząt Mirosław Kado, ul. Nowodworska 93 A, 05-119 Łajski. 
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3. Informacje o poszkodowanych zwierzętach domowych lub gospodarskich będą na bieżąco zamieszczane 
na profilu społecznościowym oraz stronie internetowej Gminy Jabłonna, w celu poszukiwania właściciela lub 
opiekuna. 

4. Po udzieleniu pierwszej pomocy weterynaryjnej zwierzę zostanie przewiezione do lecznicy 
weterynaryjnej, w której zostanie mu udzielona dalsza opieka. 

5. W przypadku zwierząt powypadkowych, nierokujących na wyleczenie, cierpiących i znoszących ból, 
zostanie przeprowadzony zabieg usypiania tych zwierząt. 

VIII.  Ograniczenie populacji bezdomnych zwierząt poprzez sterylizację i kastrację zwierząt  

§ 8. 1. W celu ograniczenia populacji kotów i psów na terenie Gminy Jabłonna prowadzona będzie akcja 
kastracji i sterylizacji zwierząt posiadających właścicieli, zamieszkującym na stałe na terenie gminy. 

2. Właściciel zwierzęcia chcący poddać je finansowanemu przez gminę zabiegowi wypełnia stosowny 
wniosek (wzór wniosku stanowi załącznik nr 2). Psy muszą być zaszczepione przeciwko wściekliźnie oraz 
trwale oznakowane chipem. 

3. Dofinansowanie obejmuje: 

a) wykonanie standardowego zabiegu sterylizacji lub kastracji w narkozie; 

b) zapewnienie zwierzęciu opieki pooperacyjnej do czasu wybudzenia z narkozy; 

c) wizyta kontrolna obejmująca badanie kliniczne oraz ewentualne zdjęcie szwów. 

4. Dofinansowanie nie obejmuje ubranka/kołnierza ochronnego, dodatkowego leczenia w razie 
nieprzewidzianych komplikacji, zabiegów przygotowujących i profilaktycznych, które powinny być 
przeprowadzone przed planowanym zabiegiem (np. odrobaczenie, szczepienie, odpchlenie, badania 
diagnostyczne) oraz kosztów wykonania badań laboratoryjnych (np. badania krwi, moczu, EKG, USG). 

5. Właściciel we własnym zakresie dostarczy zwierzę do lecznicy weterynaryjnej, odbierze po 
przeprowadzonym zabiegu oraz obejmie opieką zaleconą przez lekarza weterynarii. 

6. Dofinansowanie wynosi 50% kosztów przeprowadzonych zabiegów w przypadku psów oraz 100% 
w przypadku kotów, w ilości maksymalnie 3 szt. zwierząt rocznie na gospodarstwo domowe. 

7. Sterylizacje i kastracje realizowane będą poprzez lekarza weterynarii w kolejności zgłoszeń na 
podstawie skierowań wydanych właścicielom zwierząt przez pracowników Wydziału Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Odpadami do wyczerpania środków pieniężnych przeznaczonych na ten cel. 

IX.  Plan znakowania zwierząt w gminie 

§ 9. 1. Plan znakowania zwierząt w gminie obejmuje: 

a) znakowanie psów przewiezionych do schroniska/miejsca czasowego pobytu zwierząt, 

b) znakowanie psów trafiających do adopcji, 

c) znakowanie psów właścicielom zwierząt, którzy na stałe zamieszkują na terenie gminy, 

2. Gmina Jabłonna prowadzi nieodpłatne znakowanie psów przez wszczepienie pod skórę psa 
elektronicznego mikroprocesora (chipa) wraz z wprowadzeniem danych właściciela do ogólnopolskiej bazy 
zwierząt oznakowanych Safe-Animal. Zabiegi znakowania zwierząt wykonywać będą lecznice weterynaryjne, 
na podstawie zawartych umów. 

3. Mieszkaniec Gminy Jabłonna chcący trwale oznakować psa wraz ze swoim dokumentem tożsamości 
i książeczką zdrowia psa (musi posiadać aktualne szczepienie przeciw wściekliźnie) kieruje się bezpośrednio do 
jednej z czterech lecznic weterynaryjnych: 

a) Gabinet Weterynaryjny ALWET ul. Magnolii 2, Rajszew; 

b) Gabinet Weterynaryjny ALPAWET, ul. Modlińska 107B, Jabłonna; 

c) Przychodnia Weterynaryjna „Przylesie”, ul. Przylesie 32, Jabłonna; 
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d) Przychodnia Weterynaryjna „Bagienna” ul. Bagienna 12/3, Chotomów. 

X.  Działania o charakterze edukacyjno-informacyjnym 

§ 10. W ramach Programu, Gmina Jabłonna prowadzi działania edukacyjne: 

1) w zakresie odpowiedzialnej i właściwej opieki nad zwierzętami, ich humanitarnego traktowania, 
propagowania sterylizacji i kastracji, a także adopcji zwierząt bezdomnych oraz znakowania (chipowania), 
w formie informacji w prasie lokalnej i na stronie internetowej, profilu społecznościowym gminy; 

2) w placówkach oświatowych poprzez edukację dzieci i młodzieży w zakresie humanitarnego traktowania 
zwierząt i sposobów zapobiegania ich bezdomności; 

3) poprzez współpracę ze stowarzyszeniami i fundacjami, których statutowym celem działania jest ochrona 
zwierząt oraz przeciwdziałanie bezdomności zwierząt. 

XI.  Finansowanie Programu 

§ 11. 1. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację Programu to 70 000,00 zł. 

2. Sposób wydatkowania tych środków: 

1) wyłapywanie oraz transport bezdomnych zwierząt do schroniska wraz z zapewnieniem im opieki 
w schronisku dla zwierząt oraz obligatoryjna sterylizacja lub kastracja zwierząt                      w schronisku 
i usypianie ślepych miotów: 21 000,00 zł, 

2) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych                          
z udziałem zwierząt bezdomnych oraz zapewnienie opieki dla zwierząt gospodarskich zbłąkanych, 
porzuconych lub odebranych właścicielowi: 17 000,00 zł, 

3) zakup karmy dla wolno żyjących kotów, zakup karmy dla psów pozostających pod czasową opieką gminy: 
2 000,00 zł, 

4) sterylizacja lub kastracja kotów wolno żyjących oraz psów, usypianie ślepych miotów, leczenie kotów 
wolno żyjących oraz psów bezdomnych, znakowanie psów: 30 000,00 zł, 
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Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami  
Urząd Gminy Jabłonna, ul. Modlińska 152, 05-110 Jabłonna                 _____________________ 

 
 

 

WNIOSEK O WYDANIE KARMY DLA KOTÓW WOLNO ŻYJĄCYCH 
 

 

 

                                                                                     (imię i nazwisko wnioskodawcy) 

 

 
__________________________________________________________________________________________________________________________________         

(adres zamieszkania) 

 

 

 

Wnioskuję o wydanie karmy dla ______ (szt.) kotów wolno żyjących, nad którymi sprawuję opiekę.   

Dokarmiane koty wolno żyjące zostały poddane zabiegom sterylizacji/kastracji          TAK/NIE * 

* właściwe podkreślić 

 

Dodatkowe informacje: 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………  
 

 

 

_____________________ 

                                                                                                                      (podpis wnioskodawcy) 

 

 

UWAGA !!! 

1. Karma jest wydawana w okresie jesienno-zimowy od 1 listopada do końca lutego.  

2. Karma zostanie wydana w terminie do 14 dni od złożenia poprawnego wniosku.  

 

 

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWY 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie numeru telefonu 

……………………. przez Administratora Danych Osobowych w Urzędzie Gminy Jabłonna do celów 

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

gminy Jabłonna w 2022 roku. 

               

                      
_____________________ 

                                                                                                                      (podpis wnioskodawcy) 

 

 

 

 

                            

(data ) 

Id: 0D6E1752-FD89-46F8-8E2D-9BB3A488EEE2. Projekt Strona 1



Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z dnia 27.04.2016 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 

1) (dalej: RODO), informuję, że:  

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych w Urzędzie Gminy Jabłonna z siedzibą w  (05-110) Jabłonnie 

przy ul. Modlińska 152 jest Wójt Gminy Jabłonna.  

2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane w celu i na podstawie:  

 art. 6 ust 1 lit. c RODO -  wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w związku z  art. 

11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt w celu dokarmiania kotów wolno żyjących;  

 art. 6 ust 1 lit a RODO – na podstawie udzielonej dobrowolnej zgody; 

3. Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu: 

 prawo dostępu do danych osobowych; 

 prawo otrzymania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu; 

 prawo  do sprostowania (poprawiania) danych osobowych; 

 prawo do usunięcia danych osobowych; 

 prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych; 

 prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych; 

 prawo do przenoszenia danych osobowych do innego administratora; 

4. W przypadkach uznania, iż przetwarzanie danych osobowych przez Urząd Gminy Jabłonna narusza przepisy 

RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Organu Nadzorczego tj. do Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych;   

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędne do realizacji celów określonych w 

pkt.2,  a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego 

prawa.  

6. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:  

 organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów 

władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa; 

 inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Gminą Jabłonna przetwarzają dane 

osobowe dla których Administratorem jest Wójt Gminy Jabłonna. 

7. Przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, ale cofnięcie zgody 

nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 

8. Pani/Pana Dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. 

9. Kontakt z inspektorem ochrony danych e-mail:iod@jablonna.pl                                                                        
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Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami  
Urząd Gminy Jabłonna, ul. Modlińska 152, 05-110 Jabłonna          _____________________ 

 
 

 

WNIOSEK NA ZABIEGI WETERYNARYJNE 
 

 

 

                                                                                     (imię i nazwisko wnioskodawcy) 

 

 
__________________________________________________________________________________________________________________________________         

(adres zamieszkania) 

 

 

 

Wnioskuję o zabieg kastracji/sterylizacji* kota/psa* ______ (szt.). w następującej placówce 

weterynaryjnej *: 

 Gabinet Weterynaryjny ALWET, ul. Magnolii 2, Rajszew, tel. 790 384 373 

 Przychodnia Weterynaryjna „PRZYLESIE”, ul. Przylesie 32, Jabłonna, tel. 664 909 045  

 Przychodnia Weterynaryjna „Bagienna”, ul. Bagienna 12/3, Chotomów, tel. 22 772 60 77 

 Lecznica weterynaryjna ALPAWET ul. Modlińska 107B 05-110 Jabłonna tel. 576 550 0158 

 

* właściwe podkreślić 

 

Dodatkowe informacje: 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………  
 

 

 

_____________________ 

                                                                                                                      (podpis wnioskodawcy) 

 

 

UWAGA !!! 

1. W przypadku nieokreślenia lecznicy weterynaryjnej lecznica zostanie ona wybrana losowo. 

2.  Skierowanie zostanie wysłane drogą a-mailową lub pocztą w terminie 14 dni od złożenia poprawnego wniosku.  

 

 

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWY 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie numeru telefonu 

……………………. oraz adresu e-maila: …………………………………….. przez Administratora Danych 

Osobowych w Urzędzie Gminy Jabłonna do celów realizacji Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi 

oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Jabłonna w 2022 roku. 

               

                      
_____________________ 

                                                                                                                      (podpis wnioskodawcy) 

 

 

                            

(data ) 
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Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z dnia 27.04.2016 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 

1) (dalej: RODO), informuję, że:  

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych w Urzędzie Gminy Jabłonna z siedzibą w  (05-110) Jabłonnie 

przy ul. Modlińska 152 jest Wójt Gminy Jabłonna.  

2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane w celu i na podstawie:  

 art. 6 ust 1 lit. c RODO -  wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w związku z  art. 

11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt w celu realizacji sterylizacji lub kastracji zwierząt 

w gminie;  

 art. 6 ust 1 lit a RODO – na podstawie udzielonej dobrowolnej zgody; 

3. Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu: 

 prawo dostępu do danych osobowych; 

 prawo otrzymania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu; 

 prawo  do sprostowania (poprawiania) danych osobowych; 

 prawo do usunięcia danych osobowych; 

 prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych; 

 prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych; 

 prawo do przenoszenia danych osobowych do innego administratora; 

4. W przypadkach uznania, iż przetwarzanie danych osobowych przez Urząd Gminy Jabłonna narusza przepisy 

RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Organu Nadzorczego tj. do Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych;   

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędne do realizacji celów określonych w 

pkt.2,  a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego 

prawa.  

6. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:  

 organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów 

władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa; 

 inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Gminą Jabłonna przetwarzają dane 

osobowe dla których Administratorem jest Wójt Gminy Jabłonna. 

7. Przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, ale cofnięcie zgody 

nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 

8. Pani/Pana Dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. 

9. Kontakt z inspektorem ochrony danych e-mail:iod@jablonna.pl                                                                        
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Uzasadnienie 

Stosownie do uregulowań prawnych zawartych w art. 11a ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 
o ochronie zwierząt (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 572), Rada Gminy zobowiązana jest do określania w drodze 
uchwały, corocznie do dnia 31 marca, programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 
bezdomności zwierząt. 

W świetle zapisu art. 11 ust. 2 ustawy o ochronie zwierząt powyższy program obejmuje: 

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; 

Program został uzupełniony o plan znakowania zwierząt oraz plan steryzliacji i kastracji zwierząt w gminie. 

Program ma zastosowanie do wszystkich zwierząt domowych, w szczególności psów i kotów, w tym kotów 
wolno żyjących oraz zwierząt gospodarskich. Większość działań określonych w Programie dotyczy psów 
i kotów, ponieważ skala bezdomności tych zwierzą jest największa w całym kraju. 

Zgodnie z art. 11a ust. 7 ustawy o ochronie zwierząt projekt Programu został przesłany do zaopiniowania 
powiatowemu lekarzowi weterynarii, zarządcom obwodów łowieckich, działających na obszarze gminy oraz 
organizacjom społecznym, których statutowym celem jest ochrona zwierząt. 

W związku z powyższym przyjęcie uchwały jest zasadne. 
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