
………………………………….. 
miejscowość, data 
 

        Wójt Gminy Jerzmanowice-Przeginia 
         32-048 Jerzmanowice  

Ul.Rajska 22  
 

WNIOSEK  

  Zwracam się z prośbą o wykonanie zabiegu sterylizacji, kastracji  wolno żyjącego kota w ramach                                 
„Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy 
Jerzmanowice-Przeginia na rok 2020.”  

     Koty wolno żyjące* - należy przez to rozumieć koty urodzone lub żyjące na wolności w stanie dzikim, element ekosystemu, 
ich obecność zapobiega rozprzestrzenianiu się myszy i szczurów. Koty te nie są zwierzętami bezdomnymi w rozumieniu 
ustawy o ochronie zwierząt z dnia 21 sierpnia 1997 r., dlatego nie należy ich wyłapywać ani wywozić, lecz stwarzać warunki 
bytowania w miejscach ich dotychczasowego schronienia;  

 
Imię i nazwisko lub nazwa jednostki zgłaszającej  

Adres zamieszkania lub siedziby  

Numer telefonu  

Ilość kotów zgłoszonych do zabiegu (szt.)  

Miejsce przebywania zwierzęcia  

Informacje dodatkowe  

 

Oświadczam, że zgłoszony przeze mnie do zabiegu bezpłatnej sterylizacji/kastracji kot jest kotem wolnożyjącym z terenu 
Gminy Jerzmanowice-Przeginia. 

Zobowiązuję się we własnym zakresie i na własny koszt do dowiezienia i odbioru zwierzęcia z gabinetu 
weterynaryjnego z którym Gmina ma podpisaną umowę – tj. Przychodnia weterynaryjna lek. wet. Tomasz 
Piechulski ul.Piłsudskiego 68, 32-340 Wolbrom a następnie do wypuszczenia zwierzęcia w miejscu ich 
wcześniejszego pochwycenia. 

 
 Jednocześnie oświadczam, że jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych  zeznań wynikającej 

z art. 233 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (tj. Dz. U. 2020 poz. 1444 ze zm.) 
 
…..................................................                                                                     .........................................................  

             Miejscowość, data                                                                                          podpis wnioskodawcy 

 
 

UWAGA!  
Wielkość środków przeznaczonych na przeprowadzenie zabiegów  sterylizacji/kastracji wolno żyjących kotów  jest 

ograniczona!  
 

 

 



 

Oświadczenie zapoznania się z klauzulą informacyjną 

    Oświadczam, że zgodnie z  Rozporządzenia 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 (ogólne rozporządzenie o 
ochronie danych)(Dz. Urz.UE L119/1) zapoznałem/zapoznałam się i zrozumiałem/zrozumiałam* treść Klauzuli 
Informacyjnej o Przetwarzaniu Danych Osobowych w Urzędzie Gminy Jerzmanowice-Przeginia  w tym o 
przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania, jak również, że podanie tych 
danych było dobrowolne. 

….…………………………………….          
data i podpis osoby, której dane dotyczy 

 
 

 


