
Zarządzenie Nr 41/2012 
Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie 

 
z dnia 22.05.2012r. 

 
w sprawie określenia wzoru „Skierowania na zabiegi kastracji, sterylizacji wolno 
Ŝyjących kotów” oraz wzoru „Skierowania na zabieg uśpienia ślepych miotów”  
 
 
 
 
Na podstawie § 2 pkt 7 i § 6 pkt 5 „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy i miasta Jastrowie w roku 2012” 
stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały nr 92/2012 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 15 
marca 2012 w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy i miasta Jastrowie w roku 2012” 
zarządzam, co następuje: 
 
§ 1. Wprowadza się wzór „Skierowania na zabiegi kastracji lub sterylizacji wolno Ŝyjących 
kotów” stanowiący załącznik nr 1 do zarządzenia. 
 
§ 2. Wprowadza się wzór „Skierowania na zabiegi usypiania ślepych miotów” stanowiący 
załącznik nr 2 do zarządzenia. 
 
§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikowi Referatu Rolnictwa i kierownikowi 
Referatu Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy i Miasta w Jastrowiu. 
 
 § 4. Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem podpisania. 



Załącznik nr 1  
do zarządzenia nr 41/2012 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 22.05.2012r. 
w sprawie określenia wzoru „Skierowania na zabiegi kastracji, sterylizacji wolno Ŝyjących kotów” oraz wzoru „Skierowania na zabieg 
uśpienia ślepych miotów”  

 
 

SKIEROWANIE 
NA ZABIEG STERYLIZACJI / KASTRACJI*  

WOLNO śYJĄCYCH KOTÓW 
 

w ramach „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 
zwierząt na terenie gminy i miasta Jastrowie w roku 2012” 

 
Niniejszym kieruje bezdomne koty zgłoszone przez:……………………………………na 
zabieg sterylizacji / kastracji*, który wykonany zostanie 
w………………………………………………………………………………………….. 
 
Ilość zwierząt zgłoszonych do zabiegu:………szt. 
Rodzaj zabiegu:                     sterylizacja:……szt. 
                                                   kastracja:……szt. 
    
 
 

 
 
 

Zwierzęta na zabieg doprowadzone zostaną przez:……………………………...…...... 
Po wykonaniu zabiegu i okresie rekonwalescencji zwierzęta zostaną odebrane 
przez:……………………………………………….. 
 
 

 
………………………………. 

podpis przedstawiciela Gminy Jastrowie 
 wydającego skierowanie 

 
 

 
Oświadczam, Ŝe zgłoszone przeze mnie do zabiegu bezpłatnej sterylizacji/kastracji* koty są 
kotami wolno Ŝyjącymi.  
 
 
WyraŜam 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 i miasta Jastrowie w roku 2012” 
 
…………………………..                                                  ……………………………… 
miejscowość, data      podpis wnioskodawcy 
 
 
*niepotrzebne skreślić 
 
 



 
 
 
Załącznik nr 2 
do zarządzenia nr 41/2012 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 22.05.2012r. 
w sprawie określenia wzoru „Skierowania na zabiegi kastracji, sterylizacji wolno Ŝyjących kotów” oraz wzoru „Skierowania na zabieg 
uśpienia ślepych miotów”  

 
 

SKIEROWANIE  
NA ZABIEG UŚPIENIA ŚLEPEGO MIOTU 

 
w ramach „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 

zwierząt na terenie gminy i miasta Jastrowie w roku 2012” 
 

Niniejszym kieruje bezdomne koty zgłoszone przez:……………………………………na 
zabieg uśpienia ślepego, który wykonany zostanie 
w………………………………………………………………………………………….. 
 
Ilość zwierząt zgłoszonych do zabiegu:………szt. 
  

 
 
 

Zwierzęta na zabieg doprowadzone zostaną przez:……………………………...…...... 
 
 

 
………………………………. 

podpis przedstawiciela Gminy Jastrowie 
 wydającego skierowanie 

 
 

 
Oświadczam, Ŝe zgłoszone przeze mnie do zabiegu zwierzęta są bezdomne.  
 
 
WyraŜam 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 i miasta Jastrowie w roku 2012” 
 
…………………………..                                                  ……………………………… 
miejscowość, data      podpis wnioskodawcy 
 
 
 


