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1. Nazwa usługi 
 

ZGŁOSZENIE NA WYKONANIE ZABIEGU ELEKTRONICZNEGO OZNAKOWANIA PSA LUB KOTA, 
KTÓREGO WŁAŚCICIELEM JEST MIESZKANIEC GMINY LESZNOWOLA 
 
2. Nazwa referatu realizującego usługę  

 
Referat Ochrony Środowiska i Rolnictwa 
ul. Gminna 60, parter pok. nr 1A 
tel. 22 708 92 09 
e-mail: rsr@lesznowola.pl 
 
3. Formularz 
 https://lesznowola.pl/wp-content/uploads/2022/05/Wniosek-czipowanie.docx 

 
4. Organ właściwy do realizacji usługi 
 
Wójt Gminy Lesznowola. 
 
5. Wymagane dokumenty 

 
1. Wypełniony wniosek o wykonanie zabiegu elektronicznego oznakowania (zaczipowania) 

psa/kota sfinansowanego w 100% przez Gminę Lesznowola. 
 

We wniosku:  
− wskazać Gabinet Weterynaryjny, w którym Wnioskodawca zamierza zgłosić się  

z własnym zwierzęciem na wykonanie zabiegu oznakowania elektronicznego 
(zaczipowania). 

Do wniosku należy dołączyć kserokopię dokumentu potwierdzającego zamieszkanie na terenie 
Gminy Lesznowola - zgłoszenie identyfikacyjne ZAP-3 lub pierwsza strona  
PIT za 2021 rok z pieczątką Urzędu Skarbowego lub pierwsza strona PIT za 2021 r.   
z urzędowym poświadczeniem odbioru dokumentu elektronicznego (UPO) – (jeden z ww. 
wymienionych dokumentów). 

 

6. Sposób dostarczenia dokumentów 
 

Wymagane dokumenty należy dostarczyć do Urzędu na jeden z poniższych sposobów: 
 

• Przesłać drogą elektroniczną na adres email: sterylizacja@lesznowola.pl   
• Przesłać pocztą tradycyjną na adres:  

Urząd Gminy Lesznowola, ul. Gminna 60, 05-506 Lesznowola. 
• Złożyć w Kancelarii Urzędu Gminy Lesznowola, w godzinach pracy Urzędu. 

 

https://lesznowola.pl/wp-content/uploads/2022/05/Wniosek-czipowanie.docx
mailto:sterylizacja@lesznowola.pl


ALFABETYCZNY WYKAZ USŁUG REALIZOWANYCH 
W URZĘDZIE GMINY LESZNOWOLA 

 
 

2 | S t r o n a  
 

7. Czas realizacji 
 

Rozpatrzenie wniosku i wydanie skierowania następuje w terminie czterech dni od daty złożenia 
wniosku.  
 
8. Sposób odbioru dokumentów 
 
Zgłoszenie będzie przekazywane bezpośrednio na adres mailowy wykonawcy usługi (Klinika, 
Przychodnia, Gabinet Weterynaryjny.  
 
9. Opłaty 

Nie podlega opłacie. 

10.  Tryb odwoławczy 
 
Nie podlega. 
 
11.  Podstawa prawna 

 
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (t. j. Dz.U. 2022 poz. 572 ze zm.); 
2. Uchwała Nr 594/XLVIII/2022 Rady Gminy Lesznowola z dnia 24 marca 2022 r.  

w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lesznowola (Dz. Urz. woj. maz. z 2022 r.  
poz. 5058). 

 
12.  Dodatkowe informacje 
 
Nie ma ograniczeń co do ilości zwierząt (psa, kota), u których będzie można wykonać zabieg 
elektronicznego oznakowania (zaczipowania).  

 


