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ANKIETA PRZEDADOPCYJNA 

Prosimy o wypełnienie ankiety przez osobę pełnoletnią, która będzie figurowała w umowie adopcyjnej . 
 

Dane dotyczące wybranego psa/kota: 

Imię …………………………. 

Nr boksu ……………………. 

Nr chip ( wypełnia schronisko) …………………………….. 

A. Dane osobowe i informacje kontaktowe: 

1. Imię i nazwisko: ……………………………………………………………………………............ 

2. Adres zamieszkania: ………………………………………………………………………………. 

3. Numer telefonu: ……………………………4. Adres Mail: ……………………………………… 

 

KILKA SŁÓW O SOBIE  

1.Ile osób mieszka z Panem/Panią, …………………………………. 

2. Czy w Państwa rodzinie są dzieci  

3.Czy wszyscy członkowie rodziny akceptują fakt adopcji psa/kota i godzą się na nowego domownika?  

 

4.Czy ktoś z rodziny ma alergię na psią/kocią ślinę lub sierść? 

 

5.Czy w Pana/Pani domu są inne zwierzęta? 

Jeśli tak, to jakie? ………………………………………….. 

6. Cel posiadania zwierzęcia?      do kochania,      do obrony,     do stróżowania,      inny, jaki? ………….... 

 

SYTUACJA MIESZKANIOWA 
  
1. Gdzie Pan/Pani mieszka?        dom                         kamienica                      blok 

Jeżeli w mieszkaniu/kamienicy, to na którym piętrze? ……………………. 

 Czy dom/mieszkanie/kamienica jest:            własnościowe            wynajmowane     

 Jeśli wynajmowane, to czy właściciel zgadza się na psa/kota?  

 

2. Dotyczy bloku /kamienicy: 

a) gdzie będzie zostawał pies/kot, gdy będzie sam w mieszkaniu? 

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

3. Dotyczy domu 

a) gdzie będzie zostawał pies/kot:       dom                   ogród                    łańcuch                     kojec 

b). Jeśli zwierzę będzie mieszkać na dworze, prosimy opisać warunki w jakich będzie przebywać. 

      cały ogród                  buda                zadaszona wiata z legowiskiem                 łańcuch 

       kojec (prosimy o podanie wymiarów oraz ile godzin pies będzie w nim przebywał) 

……………………………………………………………………………………………………….. 

      Tak             Nie 

      Tak             Nie 

      Tak             Nie 

      Tak             Nie 

      Tak             Nie 
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d. Jeśli pies/kot będzie mieszkać na dworze, to czy będzie mógł przebywać w domu? Jeśli tak to proszę 

napisać w jakich okolicznościach.  

………………………………………………………………………………………………………..…………

……………………………………………………………………………………………. 

e. Czy posesja jest cała dokładnie ogrodzona?  

4.Jak często pies/kot będzie wychodził na spacery i czy będzie miał możliwość wychodzenia z domu bez 

opieki? …………………………………………………………………………………………… 

5. Co będzie się działo z psem/kotem podczas Pani/Pana wyjazdów, wakacji? 

……………………………………………………………………………………………………….. 

6. Jak często i jak długo pies/kot będzie zostawać sam? …………………………………………………. 

7. Ile godzin dziennie planuje Pani/Pan poświęcić psu/kotu? …………………………………………….. 

SYTUACJA FINANSOWA 

 

1. Czy jest Pan/Pani przygotowany/a na wydatki związane z koniecznymi szczepieniami, regularnym 

odrobaczaniem zwierzęcia oraz z wydatkami związanymi z ewentualną chorobą? 

 

2. Czy jest Pan/Pani przygotowany/a na zakup niezbędnych akcesoriów takich, jak obroża, smycz, 

kaganiec, np. do transportu czy wizyty u weterynarza, wygodne legowisko, miski do wody, pokarmu, 

itp.? 

3. Żywienie psa/kota to kolejny spory wydatek. Czy jest pan/Pani na to przygotowana? 

4. Czym zamierza Pan/Pani karmić psa/kota?      karma sucha,      karma mokra,     karma weterynaryjna 

           karma ze sklepu zoologicznego,           gotowane jedzenie (ryż/makaron + mięso + warzywa) 

           resztki z obiadu,      inna żywność, jaka? …………………………………………………… 

 

ZWIERZĘ ADOPTOWANE 

1. Jakie cechy charakteru są dla Pani/Pana ważne u psa/kota? 

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

…………………………………………………………………………………………. 

2.  W pierwszym okresie po adopcji pies/kot może sprawiać kłopoty, np.: zniszczyć coś w domu lub  

w ogrodzie, załatwić się w domu, mieć biegunkę. Czy jest Pani/Pan gotowa na zmierzenie się  

z tymi problemami?  

3.  Psy/koty ze schroniska mogą mieć różne nawyki  (szczekać, kopać doły, zbierać śmieci itp.),  oraz różne 

lęki (bać się szczotki, dźwięku), których zmiana może wymagać dużo czasu, pracy i cierpliwości. Czy jest 

Pani/Pan na to gotowy?   

      Tak             Nie 

      Tak             Nie 
      Tak             Nie 

      Tak             Nie 

      Tak             Nie 

      Tak             Nie 

      Tak             Nie 
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4. Czy jest Pani/Pan świadoma, że pies/kot może przysporzyć dużo pracy (gubi sierść, wnosi sporo piachu i 

błota, niszczy). Czy jest Pani/Pan na to gotowy? 

5. Pies/kot może żyć kilkanaście lat. Czy przewidziane jest miejsce dla niego w życiu rodziny? 

 

F. Kwestie formalne 

1.  Opiekun zobowiązuje się do:  

− leczenia psa/kota wg. zaleceń przekazanych przy adopcji,  

− opłacenia podatku za posiadanie psa (jeśli jest to wymagane w miejscu zamieszkania), 

− corocznego szczepienia zwierzęcia przeciw wściekliźnie i innym chorobom oraz badaniu ogólnego 

stanu zdrowia u lekarza weterynarii z wpisem do książeczki i karty badań,  

−  nie wypuszczania psa/kota w miejscach otwartych bez dozoru,  

− spełniania wszelkich obowiązków wynikających z prawa miejscowego.  

−  minimum jednej, obowiązkowej, corocznej wizyty u lekarza weterynarii  

Czy zgadza się Pani/Pan na te warunki? 

 

 

2.  Oświadczam, że sąd nie orzekł wobec mnie zakazu posiadania zwierząt                                                      

 

 

 

Dziękujemy za wypełnienie ankiety! 

Zastrzegamy sobie prawo do nie wydania psa/kota osobie, która w naszej ocenie nie jest 

odpowiednim Opiekunem.  

Ankietę prosimy przesłać na adres: schronisko@lpgk.legnica.pl 

 

 
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Legnickie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. przy ul. 

Nowodworskiej 60, 59-220 Legnica, e-mail: biuro@lpgk.pl, tel. 76 856 63 50. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: e-mail: 

iod@lpgk.pl, tel. 76 856 63 50 wew. 235 Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b), c) 

i e) Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych, w celu podjęcia działań przed zawarciem umowy adopcyjnej, 

wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze oraz wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym, 

przez okres roku lub w przypadku zawarcia umowy przez okres jej wykonania oraz po zakończeniu przez okres wymagany 

przepisami prawa, przez czas wynikający z przepisów prawa.  Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, 

ich sprostowania, usunięcia, przenoszenia, ograniczenia ich przetwarzania oraz do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. 

Przysługuj Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Odbiorcami Pani/Pana danych 

osobowych mogą być: obsługa informatyczną LPGK Sp. z o.o., operatorzy pocztowi, obsługa prawna, organy publiczne zgodnie  

z przepisami. Pani/Pana dane osobowe nie będą poddawane profilowaniu.  

      Tak             Nie 

      Tak             Nie 

      Tak             Nie 

……………………………………………………………………. 
Podpis 

……………………………………………………………………. 
Podpis 


