
 
 

UCHWAŁA NR XLVII/285/23 
RADY GMINY SZCZAWIN KOŚCIELNY 

z dnia 22 lutego 2023 r. 

w sprawie określenia: „ Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 
zwierząt na terenie Gminy Szczawin Kościelny na 2023 rok” 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz. U. 
z 2023 poz. 40) oraz art. 11a ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (tekst jedn.: Dz. U. 
z 2022 r. poz. 572) Rada Gminy uchwala, co następuje: 

§ 1. Określa się „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 
terenie Gminy Szczawin Kościelny na 2023 rok” stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Szczawin Kościelny. 

§ 3. Uchwała wchodzi wżycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Mazowieckiego. 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Roman Wojciechowski 

 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 9 marca 2023 r.

Poz. 2996



Załącznik do uchwały Nr XLVII/285/23
Rady Gminy Szczawin Kościelny
z dnia 22 lutego 2023 r.

PROGRAM OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI
ORAZ ZAPOBIEGANIA BEZDOMNOŚCIZWIERZĄT NA TERENIE GMINY

SZCZAWIN KOŚCIELNY NA 2023 ROK

§ 1.

1. CEL I ZADANIA PROGRAMU

Celem programu jest zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy Szczawin Kościelny oraz
opieka nad zwierzętami bezdomnymi.

2. ZADANIA PRIORYTETOWE PROGRAMU TO:
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.

§ 2.

1. WYKONAWCAMI PROGRAMU SĄ:
a) Gmina Szczawin Kościelny ul. Jana Pawła II 10, 09-550 Szczawin Kościelny.
b) Schronisko dla zwierząt przy Fundacji „MEDOR” ul. Urocza 9, 95-100 Zgierz

zapewnia opiekę nad bezdomnymi zwierzętami odłowionymi z terenu Gminy Szczawin
Kościelny na zasadach zawartych w podpisanej umowie;

c) WOLF Hubert Kaczorowski, Swoboda 8, 09-550 Szczawin Kościelny zapewniający
odłowienie i transport bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Szczawin Kościelny, a
także kojec do tymczasowego przetrzymywania zwierzęcia oraz pełni rolę edukacyjno-
informacyjną na zasadach zawartych w podpisanej umowie ;

d) Gospodarstwo Rolne położone w miejscowości Helenów 3, 09-550 Szczawin
Kościelny w zakresie zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarczych na zasadach
zawartych w umowie.

e) Gabinet weterynaryjny „Petko”, Kamieniec 7; 09-550 Szczawin Kościelny w zakresie
usługi lekarsko-weterynaryjnego dla zwierząt : bezdomnych, oddanych w adopcję,
kotów wolno żyjących, usypiania ślepych miotów, ograniczenia populacji bezdomnych
zwierząt na zasadach zawartych w podpisanej umowie ;

f) Car – Wet , ul. Jana Pawła II 9; 09-550 Szczawin Kościelny, tel. 606 457 613, w
zakresie doraźnej pomocy zwierzętom rannym w wyniku wypadków drogowych lub
ewentualnego zgłoszenia padłego zwierzęcia w wypadku drogowym, mającym
możliwość świadczenia usług całodobowo na zasadach zawartych w podpisanej
umowie ;

g) Organizacje społeczne, stowarzyszenia, fundacje, których statutowym celem działania
jest ochrona zwierząt lub przeciwdziałanie bezdomności zwierząt - we współpracy z
organami Gminy,

h) Nadzór nad realizacją Programu pełni Wójt Gminy Szczawin Kościelny;
i) Funkcję koordynatora programu pełni Kierownik Referatu Ochrony Środowiska i
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Obsługi Komunalnej Gminy Dorota Macudzińska, tel. 500 821 733 w godz. 7:3-15:30,
e mail: gmina@szczawin.pl, który współpracuje w tym zakresie z organami Inspekcji
Weterynaryjnej i organizacjami o których mowa w § 2 pkt. 1 g.

j) Przedsiębiorstwem Przemysłowo-Handlowym „HETMAN” Spółka z o.o., Florianów
nr 24, 99 – 311 Bedlno podmiot, który zajmujący się odbiorem i utylizacją zwłok
zwierząt bezdomnych i dzikich, które zostaną zabite w wypadkach drogowych na
terenie Gminy Szczawin Kościelny na zasadach zawartych w podpisanej umowie.

2. Zlecenie odłowienia zwierzęcia, a w konsekwencji przyjęcia go do schroniska,
gospodarstwa rolnego lub organizacji społecznej - odbywa się wyłącznie na zgłoszenie
Wójta Gminy Szczawin Kościelny lub pracownika Urzędu Gminy Szczawin Kościelny,
Referatu Ochrony Środowiska i Obsługi Komunalnej Gminy. Mieszkaniec Gminy może
zgłosić znalezienie lub przybłąkanie się zwierzęcia do Urzędu Gminy pisemnie,
telefonicznie pod nr tel. 500 821 733 lub na adres email: gmina@szczawin.pl

§ 3.

ZAPEWNIENIE BEZDOMNYM ZWIERZĘTOMMIEJSCAW SCHRONISKU
DLA ZWIERZĄT I ODŁAWIANIE BEZDOMNYCH ZWIERZĄT

1. Odławianie bezdomnych zwierząt przebywających na terenie gm. Szczawin Kościelny
prowadzi firma, o której mowa w §2, ust.1 pkt. c jako działanie o charakterze stałym, na
zasadach zawartych w podpisanej umowie. Mieszkaniec Gminy może zgłosić znalezienie lub
przybłąkanie się zwierzęcia do Urzędu Gminy pisemnie, telefonicznie pod nr tel. 500 821 733
lub na adres email: gmina@szczawin.pl.

2. Schronisko, o którym mowa w §2, ust.1 pkt. b zapewnia opiekę nad bezdomnymi zwierzętami
odłowionymi z terenu Gminy Szczawin Kościelny, na zasadach zawartych w podpisanej
umowie.

3. Bezpośrednio po wyłapaniu zwierzęcia zostanie ono przewiezione do schroniska, o którym
mowa w §2 ust.1 pkt. b. Wyłapujący zwierzęta niezwłocznie sprawdza czy zwierzę jest
oznakowane mikro chipem lub tatuażem.

4. W sytuacjach wyjątkowych dopuszcza się tymczasowe przetrzymywanie bezdomnych
zwierząt przez podmiot opisany w §2 ust.1 pkt. c przez okres niezbędny do ich niezwłocznego
zwrotu właścicielowi, umieszczenia w schronisku lub przekazaniu organizacji, o której mowa
w § 2 ust.1 pkt. g celem adopcji zwierzęcia.

5. Transport bezdomnych zwierząt będzie odbywał się środkiem transportu przystosowanym do
bezpiecznego i humanitarnego przewozu zwierząt przez wyłapującego zwierzęta, o którym
mowa w §2 ust.1 pkt. c, na zasadach zawartych w podpisanej umowie.

6. W przypadku wyłapania zwierzęcia domowego, jeśli jest ono oznakowane, wyłapujący
niezwłocznie informuje o tym fakcie Urząd Gminy w Szczawinie Kościelnym, Referatu
Ochrony Środowiska i Obsługi Komunalnej Gminy lub sam ustala i informuje właściciela lub
dotychczasowego opiekuna o miejscu pobytu odnalezionego zwierzęcia.

7. W przypadku wyłapania zwierzęcia gospodarskiego, jeśli jest ono oznakowane, Wyłapujący
zwierzęta gospodarskie niezwłocznie informuje o tym Urząd Gminy w Szczawinie
Kościelnym Referatu Ochrony Środowiska i Obsługi Komunalnej Gminy, który przez Agencję
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ustala dotychczasowego posiadacza.

8. Właściciel lub dotychczasowy opiekun (posiadacz) zostaje niezwłocznie poinformowany o
odnalezieniu zwierzęcia i wezwany do jego odebrania, w maksymalnym terminie dwóch dni.
Jeżeli we wskazanym terminie nie odbierze zwierzęcia, stosuje się przepisy kodeksu
cywilnego.

9. Po wyłapaniu zwierzę gospodarskie zostaje bezpośrednio przewiezione do gospodarstwa, o
którym mowa w § 2 ust. 1 pkt. d, w zależności od gatunku zwierzęcia, odpowiednio do
postanowień umów.

10. Niezwłocznie po wyłapaniu zwierzęcia, wyłapujący zwierzęta domowe lub gospodarskie
przygotowuje protokół wyłapania zwierzęcia zawierający informacje o dacie, godzinie i
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miejscu wyłapania zwierzęcia, gatunku, rasie, wieku i jego indywidualnych cechach
szczególnych, w przypadku zwierząt domowych wraz ze zdjęciem.

11. W szczególnych przypadkach, np. w przypadkach bezdomnych zwierząt domowych innych
gatunków niż psy i koty lub zwierząt wymagających szczególnej opieki, jeżeli schronisko
odmówi przyjęcia zwierzęcia, może ono zostać objęte opieką przez organizację, o której mowa
w § 2 ust.1 pkt. g.

12. Koszty utrzymania zwierzęcia ponosi gmina w zakresie określonym w umowie.

§ 4.

OPIEKA NADWOLNO ŻYJĄCYMI KOTAMI ORAZ ICH DOKARMIANIE

1. Sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi na terenie Gminy Szczawin Kościelny
realizowane jest przy współpracy ze społecznymi opiekunami (karmicielami) i organizacjami, o
których mowa w § 2 ust.1 pkt. g.

2. Opieka, o której mowa w § 4. ust. 1 obejmuje w szczególności dokarmianie kotów wolno żyjących
oraz kontrolę populacji oraz zapewnienie pomocy weterynaryjnej.

3. Urząd Gminy w Szczawinie Kościelnym, Referatu Ochrony Środowiska i Obsługi Komunalnej
Gminy prowadzi:

a. rejestr miejsc bytowania kotów wolno żyjących;
b. rejestr społecznych opiekunów kotów wolno żyjących.

4. Społecznym opiekunem kotów wolno żyjących mogą być:

a. osoby fizyczne, pełnoletnie, które zamieszkują na terenie Gminy Szczawin Kościelny i
złożyły wniosek o wpisanie do rejestru Społecznych opiekunów kotów, którego wzór
stanowi załącznik nr 2 do niniejszego programu.

b. złożyły oświadczenie, że dobrowolnie sprawują opiekę nad kotami wolno żyjącymi i
zajmują się dokarmianiem kotów,

c. wyraziły zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych na potrzeby realizacji
programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt
na terenie Gminy Szczawin Kościelny

5. Złożone wnioski będą podlegały weryfikacji.

6. Po zweryfikowaniu miejsca bytowania i dokarmiania kotów podczas wizji lokalnej Społeczny
opiekun kotów wolno żyjących wpisany do rejestru prowadzonego przez Referatu Ochrony
Środowiska i Obsługi Komunalnej Gminy staje się osobą uprawnioną do odbierania na podstawie
wniosku karmy przeznaczonej dla kotów wolno żyjących.

7. W przypadku negatywnej weryfikacji, wskazującej na złożenie nieprawdziwych informacji,
społeczny opiekun zostaje wykreślony z rejestru społecznych opiekunów kotów wolno żyjących.

8. Społeczny opiekun zobowiązuje się do:

a) systematycznego dokarmiania kotów wolno żyjących w stałym i bezpiecznym dla zwierząt
miejscu, przy uwzględnieniu zwiększonego zapotrzebowania na karmę w okresie zimowym, w
sposób niestwarzający uciążliwości dla mieszkańców,

b) zapewnienia porządku i czystości w miejscu dokarmiania,

c) zgłaszania niezwłocznie zmiany danych wskazanych we wniosku, w szczególności danych
dotyczących liczby dokarmianych kotów oraz o fakcie przerwy lub zaprzestania dokarmiania,

d) przechowywania karmy w sposób zabezpieczający ją przed zniszczeniem i zepsuciem,

e) brania czynnego udziału w ograniczeniu populacji kotów wolno żyjących. Wyłapanie
zwierzęcia należy zgłosić do Urzędu Gminy pod nr tel. 500 821 733, e mail:
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gmina@szczawin.pl , która zleci firmie wymienionej w § 2 ust.1 pkt c odłowienie i
wypuszczenie, a także w razie potrzeby szukanie nowych opiekunów i przekazanie kotów do
adopcji.

9. Bezpłatna karma przysługuje Społecznym opiekunom mieszkającym na terenie Gminy Szczawin
Kościelny, gdzie przebywają koty wolno żyjące objęte ich opieką przez cały rok. Dokarmianie nie
zaspakaja w całości potrzeb żywieniowych kotów wolno żyjących. Karma wydawana jest raz w
miesiącu, w terminie do 10-każdego miesiąca.

10. Karma przyznawana jest na pisemny wniosek Społecznego opiekuna kotów wolno żyjących wg
załącznika nr 1 do programu. Z przekazania karmy sporządza się protokół zdawczo – odbiorczy wg
załącznik nr 1 do programu.

11. Zakupu karmy dokonuje Gmina.

12. Społecznemu opiekunowi nie przysługuje jakiekolwiek wynagrodzenie lub świadczenie z tytułu
realizowanego zadania.

13. Społeczny opiekun realizuje zadanie osobiście bądź może powierzyć wykonanie zadania innej
osobie ponosząc odpowiedzialność za jego wykonanie.

14. Gmina ma prawo do przeprowadzenia kontroli w zakresie sposobu wykorzystania karmy
przekazanej przez Gminę, warunków w jakich dokarmiane są wolno żyjące koty, warunków
przechowywania karmy.

15. W razie stwierdzenia nieprawidłowości podczas kontroli opiekun społeczny może zostać
skreślony z rejestru Społecznych opiekunów kotów wolno żyjących, skutkiem czego nie będzie mógł
zostać ponownie na nią wpisany przez okres 1 roku.

16. Gmina Szczawin Kościelny prowadzi kontrolę populacji kotów wolno żyjących bytujących na jej
terenie. W celu zapobieżenia nadmiernemu wzrostowi liczby tych zwierząt oraz zapewnienia dobrego
zdrowia tym zwierzętom, przeprowadza się zabiegi kastracji samic i samców.

17. W celu wykonania zabiegu kastracji koty są odławiane przez firmę wymienioną § 2 ust.1 pkt. c i
przewożone do lecznicy wymienionej w § 2 ust.1 pkt. e, która przeprowadza zabiegi. Kotom
zapewnia się zabezpieczenie w leki przeciwbólowe, antybiotyk oraz, jeśli lekarz weterynarii uzna, że
pozwala na to stan zwierzęcia, przed wypuszczeniem zwierzęcia leki przeciwpasożytnicze. Po zabiegu
kot jest przetrzymywany minimum dobę przez firmę wymienioną w § 2 ust.1 pkt c, a następnie
zwierzę odławiający wypuszcza się w miejscu dotychczasowego bytowania lub przekazuje do adopcji.

18. Każdy kot wolno żyjący podczas sedacji wykonanej w celu przeprowadzenia zabiegu kastracji
zostaje oznakowany na zasadach określonych w § 11 ust. 2 Programu.

19. Wszystkie działania w zakresie odławiania, przetrzymywania i wykonywania zabiegów w
przypadku kotów wolno żyjących wykonuje się w sposób humanitarny i bezpieczny dla zwierząt.

§ 5.

KASTRACJA I STERYLIZACJA ZWIERZĄT W GMINIE SZCZAWIN KOŚCIELNY

1. Bezdomne zwierzęta domowe pochodzące z terenu gminy Szczawin Kościelny podlegają
sterylizacji lub kastracji w schronisku dla zwierząt, o którym mowa §2, pkt 1b oraz w gabinecie
weterynaryjnym wskazanym w §2 ust.1 pkt. e niniejszego programu - wyłącznie przez lekarza
weterynarii.

2. Zabiegom, o których mowa w §5 ust. 1 nie podlegają zwierzęta w okresie 14 dni z uwagi na
możliwość zgłoszenia się właściciela lub opiekuna oraz zwierzęta u których istnieją przeciwskazania
do wykonania tych zabiegów.

3. Gmina może sfinansować koszt sterylizacji lub kastracji bezdomnego zwierzęcia, które zostaną
przygarnięte w wyniku podjętych działań obejmujących poszukiwanie nowych właścicieli, po

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 5 – Poz. 2996



uprzednim uzgodnieniu z osobą adoptującą.

4. Całkowity koszt zabiegów, o których mowa w §5 ust. 1 ponosi Gmina Szczawin Kościelny, z tym
zastrzeżeniem, że koszt sterylizacji lub kastracji bezdomnego zwierzęcia może ponieść Gmina lub
adoptujący.

5. W celu zapobiegania bezdomności zwierząt Gmina Szczawin Kościelny może sfinansować 100%
kosztów wykonania zabiegów sterylizacji lub kastracji psów i kotów (samic i samców) oraz ich
chipowania- będących własnością mieszkańców Gminy Szczawin Kościelny na następujących
zasadach:

a. zabiegi będą wykonywane w przychodni weterynaryjnej wskazanej w § 2, ust.1 pkt. e
niniejszego programu, wyłącznie przez lekarza weterynarii;.

b. warunkiem uzyskania dofinansowania, jest złożenie pisemnego wniosku wg
załącznik nr 5 do niniejszego programu w Urzędzie Gminy Szczawin Kościelny (dot.
osób pełnoletnich), wraz z oświadczeniem, że zwierzę posiada aktualne szczepienie
przeciwko wściekliźnie (dotyczy psów) lub oświadczenie, a także oświadczenie, że
właściciel wyraża zgodę na elektroniczne znakowanie zwierzęcia wraz z rejestracją w
ogólnodostępnej bazie danych zwierząt oznakowanych SAFE ANIMAL, którego koszt
pokrywa Gmina;

c. po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku właściciel zwierzęcia wykonuje zabieg kastracji
we wskazanym przez Urząd czasie.

d. dofinansowanie do zabiegów kastracji będzie przyznawane do momentu wyczerpania
środków finansowych przeznaczonych na ten cel, wskazanych w §12 pkt 7 Programu.
Na to działanie Gmina przeznaczy 10.000 zł, z czego 5.000,00 zł to środki własne
gminy, zaś drugie 5.000,00 zł zostało przekazane przez Fundację ZWIERZ w ramach
Akcji Kastracja! (część środków zostanie przeznaczona na kastrację kotów wolno
żyjących).

e. dodatkowe badania, zabiegi lub inne usługi weterynaryjne (w tym konieczne badania
przed zabiegiem), nie są objęte dofinasowaniem. Gmina nie bierze odpowiedzialności
za ewentualne powikłania pooperacyjne i nie ponosi kosztów związanych z ich
leczeniem oraz nie pokrywa dodatkowych kosztów w przypadku ujawnienia
nieprzewidzianych okoliczności w trakcie zabiegu.

§ 6.

POSZUKIWANIE WŁAŚCICIELI DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT

1. Poszukiwanie dotychczasowych właścicieli lub opiekunów zwierząt oraz nowych właścicieli lub
opiekunów dla tych zwierząt bezdomnych realizują:

a) Schronisko, o którym mowa w § 2 ust.1 ust. 1 pkt. b niniejszego programu.
b) Gmina Szczawin Kościelny, Referat Ochrony Środowiska i Obsługi Komunalnej Gminy;
c) Organizacje, o których mowa w § 2 ust.1 pkt. g

2. Każdy, kto znalazł bezdomne zwierzę domowe i nie zgłosił potrzeby jego wyłapania, a nie ma
możliwości ustalenia właściciela lub dotychczasowego opiekuna, jest zobowiązany do zgłoszenia
znalezionego zwierzęcia w Referacie Ochrony Środowiska i Obsługi Komunalnej Gminy w celu
umieszczenia informacji o zwierzęciu na stronie Urzędu Gminy.

3.Osoba, właściciel lub dotychczasowy opiekun zwierzęcia, które zagubiło się lub uciekło, może
zgłosić jego zaginięcie e mail: gmina@szczawin.pl , w celu umieszczenia tej informacji na stronie
Urzędu Gminy.

4. Informacje o zwierzętach bezdomnych wyłapanych lub znalezionych oraz informacje od
mieszkańców gminy o zwierzętach, które zaginęły, umieszczane są na stronie internetowej Urzędu
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Gminy, w zakładce: DLA MIESZKAŃCÓW, INFORMACJE DLA MIESZKAŃCÓW, ADOPTUJ
PSA również w zakładce AKTUALIZACJE oraz na
https://www.facebook.com/Barbara.Stepniak.Wojt.Gminy.Szczawin.Koscielny.

§ 7.

Zachęcanie do adopcji zwierząt bezdomnych realizowane jest w ramach prowadzonych działań
edukacyjnych przez:

a) schronisko i organizuje dni otwarte i spotkania informacyjne dla chętnych do adopcji
zwierzęcia, ułatwia chętnym zapoznanie się ze zwierzętami, w tym możliwość odbycia wspólnych
spacerów i zabaw.

b) prowadzenie przez Gminę we współpracy z organizacjami o których mowa w § 2 ust.1 pkt. g,
firmami, osobami prywatnymi działań edukacyjnych w zakresie odpowiedniej i właściwej opieki
nad zwierzętami, ich humanitarnego traktowania, propagowania sterylizacji i kastracji,
znakowania, a także adopcji zwierząt bezdomnych, w tym organizacji konkursów, akcji, prelekcji
dla dzieci i młodzieży.

c) zapewnienie przez Gminę środków finansowych z przeznaczeniem na działalność edukacyjną,
promującą adopcje zwierząt, jak też działania bezpośrednio zmierzające do znalezienia
dotychczasowych właścicieli lub opiekunów zwierząt lub nowych właścicieli lub opiekunów,

d) promowanie wolontariatu prowadzonego na rzecz zapobiegania bezdomności zwierząt

§ 8.

USYPIANIE ŚLEPYCH MIOTÓW ZWIERZĄT

1. Usypianie ślepych miotów psów i kotów z terenu gm. Szczawin Kościelny będzie wykonywane w
schronisku, o którym mowa § 2 ust.1 pkt. b oraz w przychodni weterynaryjnej wskazanej § 2 ust.1
pkt. e niniejszego programu, według wskazań lekarza weterynarii.

2. Gmina Szczawin Kościelny pokrywa koszty usypiania ślepych miotów zwierząt.

§ 9.

WSKAZANIE GOSPODARSTWA ROLNEGOW CELU ZAPEWNIENIA
MIEJSCA DLA ZWIERZĄT GOSPODARSKICH

W celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich na terenie Gminy Szczawin Kościelny
wskazuje się gospodarstwo rolne położone w miejscowości wskazanej w § 2 ust.1 pkt. d.

§ 10.

ZAPEWNIENIE CAŁODOBOWEJ OPIEKI WETERYNARYJNEJ W PRZYPADKACH
ZDARZEŃ DROGOWYCH Z UDZIAŁEM ZWIERZĄT

1. Opiekę lekarsko-weterynaryjną nad zwierzętami poszkodowanymi w wypadkach drogowych
realizuje podmiot, o którym mowa w § 2 ust.1 pkt. f, na podstawie zawartej umowy.

2. Opieka, o której mowa jest świadczona całodobowo, we wszystkie dni tygodnia.

3. W przypadkach kiedy ciężki stan zwierzęcia lub jego specyfika nie pozwala na przewiezienie do
lecznicy, lekarz weterynarii przyjeżdża na miejsce zdarzenia niezwłocznie, nie później niż półtorej
godziny od momentu zgłoszenia. Podmiot, o którym mowa w § 2 ust.1 pkt. f, może powierzyć
wykonanie zadania osobie trzeciej, ponosząc odpowiedzialność za jego wykonanie.

4. W celu poinformowania o zdarzeniu i potrzebie udzielenia pomocy zwierzęciu należy
skontaktować się telefonicznie z Car – Wet w Szczawin Kościelny, tel. 606 457 613, o którym mowa
w § 2 ust. 1 pkt f lub Urzędem Gminy Szczawin Kościelny Referatu Ochrony Środowiska i Obsługi
Komunalnej Gminy albo z Policją.
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§ 11.

PLAN ZNAKOWANIA ZWIERZĄT W GMINIE

1. Obowiązkowemu elektronicznemu znakowaniu podlegają:

1) zwierzęta w schronisku dla zwierząt;

2) każde zwierzę, poddane zabiegom kastracji, na zasadach określonych w § 5 pkt 5.

2. Koty wolno żyjące poddane zabiegowi kastracji (samice i samce) zostają poddane znakowaniu
przez równe przycięcie czubka prawego ucha podczas sedacji wykonanej w celu przeprowadzenia
wskazanego zabiegu.

3. Koszt znakowania, o którym mowa w ust. 1 i 2 ponosi Gmina Szczawin Kościelny. W przypadku
zadań określonych w ust. 1 pkt 2 oraz ust. 2, 50% środków pochodzi z darowizny przekazanej przez
Fundację ZWIERZ w ramach udziału Gminy Szczawin Kościelny w Akcji Kastracja!

3. Koszt znakowania, o którym mowa w ust. 1 ponosi Gmina Szczawin Kościelny.

4. Za zgodą właściciela lub posiadacza elektronicznemu nieodpłatnemu znakowaniu podlegają psy/
koty niezależnie od płci podczas szczepienia na wściekliznę przez wyznaczonego przez Gminę
lekarza weterynarii. Nieodpłatne znakowanie psów będzie wykonywane do momentu wyczerpania
środków finansowych przeznaczonych przez Gminę na w/w cel.

§ 12.

FINANSOWANIE PROGRAMU

Środki finansowe przeznaczone na realizację programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Szczawin Kościelny zabezpieczone zostały w
Uchwale Budżetowej Gminy Szczawin Kościelny na rok 2023 Nr XLVI/270/22 Rady Gminy w
Szczawin Kościelny z dnia  30.12.2022 r.. w wysokości 40.000,00 zł.

i planuje się ich wydatkowanie w następujący sposób:

1)opieka nad zwierzętami w schronisku, opieka w punkcie czasowego przetrzymywania 14.700,00 zł

2) odławianie, transport bezdomnych zwierząt, w wysokości -4.000,00 zł

3) usługi weterynaryjne w tym m.in. opieka nad bezdomnymi psami i kotami, wolno żyjącymi kotami, zabiegi
sterylizacji i kastracji, usypianie ślepych miotów, znakowanie zwierząt oraz utylizacja padłych zwierząt - 8
000,00 zł,

4) zakup karmy dokarmianie kotów wolnożyjących, w wysokości 100,00 zł netto

5) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt, w
wysokości 2.800,00 zł

6) zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom gospodarskim w gospodarstwie rolnym 100,00 zł;

7) Gmina Szczawin Kościelny przeznacza na wykonanie zabiegów sterylizacji/kastracji i trwałego
znakowania zwierząt przebywających pod opieką mieszkańców Gminy Szczawin Kościelny na
zasadach określonych w § 5 ust. 5 lit. a-e oraz § 11 ust. 1 pkt 2 i ust. , a także kosztów kastracji kotów
wolno żyjących i ich znakowania na zasadach określonych w § 4 ust. 16-19 - 10.000,00 zł w ramach
Akcji Kastracja!, z czego 5.000,00 zł to środki własne gminy, zaś drugie 5.000,00 zł zostaną
przekazane przez Fundację ZWIERZ w ramach Akcji Kastracja!.
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8) podejmowanie działań o charakterze edukacyjno - informacyjnym propagującym Program oraz
podejmowanie działań promocyjnych w zakresie promocji czipowania, sterylizacji zwierząt
właścicielskich we współpracy z organizacjami prozwierzęcymi 300,00 zł.

Przewodniczącą Rady Gminy
Roman Wojciechowski
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Załącznik Nr 1 

do Programu opieki na zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie 
Gminy Szczawin Kościelny na 2023 rok 

Regulamin określający szczegółowe zasady REJESTRACJI SPOŁECZNYCH OPIEKUNÓW KOTÓW 
WOLNO ŻYJĄCYCH - Karmicieli, dokarmiania i opieki nad kotami wolno żyjącymi wraz z zasadami 

kontroli na terenie Gminy Szczawin Kościelny 

§ 1. Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy Regulamin określa: 

a) zasady weryfikacji i rejestracji Karmicieli kotów, 

b) zasady dokarmiania kotów wolno żyjących, 

c) zasady kontroli. 

2. Ilekroć mowa w regulaminie o: 

a) Karmicielu kotów – należy przez to rozumieć społecznego opiekuna kotów wolno żyjących  

wpisanego do rejestru Karmicieli kotów wolno żyjących na terenie Gminy Szczawin 

Kościelny, 

b) kotach – należy przez to rozumieć koty wolno żyjące na terenie Gminy Szczawin Kościelny  

c) Gminie – należy przez to rozumieć Gminę Szczawin Kościelny , 

d) wniosku o wpisanie do rejestru Karmicieli kotów – należy przez to rozumieć wniosek stanowiący 
załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu, 

e) wniosku o przyznanie karmy – należy przez to rozumieć wniosek stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego 
Regulaminu, 

f) protokole zdawczo-odbiorczym – należy przez to rozumieć protokół stanowiący 

załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu. 

§ 2. Weryfikacja i rejestracja społecznych opiekunów kotów wolno żyjących 

1. Społecznym opiekunem kotów wolno żyjących mogą być: 

a) osoby fizyczne, pełnoletnie, które zamieszkują na terenie Gminy Szczawin Kościelny i złożyły wniosek 
o wpisanie do rejestru Karmicieli kotów zawierający imię, nazwisko, adres, numer telefonu, miejsce 
przebywania kotów i ich ilość wg załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu, 

b) złożyły oświadczenie, że dobrowolnie sprawują opiekę nad kotami wolno żyjącymi i zajmują się 
dokarmianiem kotów, 

c) wyraziły zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych na potrzeby realizacji programu opieki nad 
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Szczawin Kościelny 

2. Złożone wnioski będą podlegały weryfikacji. W przypadku dużego zainteresowania akcją, decydować 
będzie kolejność złożenia wniosku. 

3. Po zweryfikowaniu miejsca bytowania i dokarmiania kotów podczas wizji lokalnej Karmiciel wpisany 
do rejestru prowadzonego przez Referatu Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska, Zagospodarowania 
Przestrzennego i Rolnictwa Urzędu Gminy w Szczawinie Kościelnym staje się osobą uprawnioną do odbierania 
na podstawie wniosku karmy przeznaczonej dla kotów wolno żyjących od podmiotu wydającego karmę tj. 
pracownika Urzędu Gminy Szczawin Kościelny. 

4. Rejestr karmicieli kotów wolno żyjących na terenie Gminy Szczawin Kościelny prowadzi Referatu 
Ochrony Środowiska i Obsługi Komunalnej Gminy Urzędu Gminy w Szczawinie Kościelnym. 

5. W przypadku negatywnej weryfikacji, wskazującej na składanie nieprawdziwych informacji, karmiciel 
zostaje wykreślony z rejestru karmicieli kotów wolno żyjących. 
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§ 3. Dokarmianie kotów wolno żyjących oraz zasady zakupu i wydawania karmy 

1. Karmiciel zobowiązuje się: 

a) prowadzić dokarmianie kotów wolno żyjące w stałym i bezpiecznym dla zwierząt miejscu, 

b) dokarmiać koty wolno żyjące w sposób niestwarzający uciążliwości dla mieszkańców oraz zachować 
porządek i czystość w miejscu dokarmiania, 

c) zgłaszać niezwłocznie zmianę danych wskazanych we wniosku, w szczególności danych dotyczących liczby 
dokarmianych kotów oraz o fakcie zaprzestania dokarmiania, 

d) przechowywać karmę w sposób zabezpieczający przed zniszczeniem i zepsuciem, 

e) brać czynny udziału w ograniczeniu populacji kotów. 

2. Bezpłatna karma przysługuje Karmicielom mieszkającym na terenie Gminy Szczawin Kościelny, gdzie 
przebywają koty wolno żyjące objęte ich opieką przez cały rok. Na każdego kota przypada ta sama ilość karmy. 
Dokarmianie nie zaspakaja w całości potrzeb żywieniowych kotów wolno żyjących. 

3. Karma przyznawana jest na pisemny wniosek Karmiciela kotów wg załącznika nr 2 do Regulaminu.  

4. O przyznaniu karmy i terminie jej odbioru Karmiciel powiadomiony zostanie telefonicznie na podany we 
wniosku nr telefonu. 

5. Zakupu karmy dokonuje Gmina. Na realizację zadania związanego z dokarmianiem kotów, Gmina 
Szczawin Kościelny zapewnia środki finansowe w budżecie na dany rok. 

6. Karma będzie wydawana Karmicielom kotów w punkcie wytypowanym przez Urząd Gminy Szczawin 
Kościelny raz w miesiącu z zachowaniem terminu podanego i ustalonego przez Referatu Ochrony Środowiska 
i Obsługi Komunalnej Gminy Urzędu Gminy w Szczawinie Kościelnym. 

7. Ustala się termin odbioru karmy- pierwszy wtorek miesiąca przez cały rok w godz. 9.00-10.00. 

8. Karma nie odebrana w danym miesiącu nie może być pobrana w kolejnym. 

9. Ilość karmy przeznaczonej do dokarmiania kotów wolno żyjących wynika z ilości środków finansowych 
otrzymanych w danym roku budżetowym i jest realizowane w okresie zimowym w miesiącach październik – 
marzec (800g karmy suchej na jednego kota) w danym miesiącu oraz prowadzone w sytuacjach, gdy brak 
dokarmiania będzie mógł spowodować poważne negatywne skutki dla zdrowia zwierząt (w miesiącach 
kwiecień – wrzesień 300g karmy suchej na jednego kota) 

10. Ilość wydanej karmy Karmicielowi stanowi iloczyn liczby kotów wskazanych we wniosku o przyznanie 
karmy i przyjętego limitu karmy na jednego kota na miesiąc. 

11. Z przekazania karmy sporządza się protokół zdawczo – odbiorczy wg załącznik nr 3 do Regulaminu.  

12. Karmicielowi nie przysługuje jakiekolwiek wynagrodzenie lub świadczenie z tytułu realizowanego 
zadania. 

13. Karmiciel realizuje zadanie osobiście. Może powierzyć wykonanie zadania innej osobie , lecz w pełni 
odpowiada za jego wykonanie. 

§ 4. Zasady kontroli 

1. Gmina ma prawo do przeprowadzenia kontroli Karmiciela kotów. Kontroli podlega: 

a) sposób wykorzystania karmy przekazanej przez Gminę, 

b) warunki w jakich dokarmiane są wolno żyjące koty, 

c) warunki przechowywania karmy. 

2. O terminie kontroli Gmina nie ma obowiązku powiadamiać Karmiciela kotów. 

3. Kontrolę przeprowadza się w miejscu i godzinach wskazanym we wniosku o przyznanie karmy jako 
miejsce dokarmiania kotów. 

4. Z przeprowadzonej kontroli spisuje się adnotację służbową. 
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5. W razie stwierdzenia nieprawidłowości podczas kontroli a w szczególności w przypadku karmienia 
w niewłaściwym miejscu (np. niebezpiecznym dla zwierząt), dysponowanie karmą niezgodnie 
z przeznaczeniem, niewłaściwego przechowywania karmy, przekazanie otrzymanej karmy osobom trzecim (za 
wyjątkiem czasowego przekazania zadania innej osobie w uzasadnionych lub losowych przypadkach) lub 
nieodbieranie karmy w wyznaczonym terminie - Karmiciel kotów może zostać skreślony z rejestru Karmicieli 
kotów. 

6. Karmiciel kotów, który został skreślony z rejestru nie może zostać ponownie na nią wpisany przez okres 
1 roku. 

7. W przypadku wykorzystywania darmowej karmy w inny sposób niż dokarmianie kotów wolno żyjących 
Karmiciel kotów zostanie obciążony kosztami jej zakupu i skreślony z rejestru Karmicieli kotów bez 
możliwości ponownego ubiegania się o statut Karmiciela kotów. 
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Załącznik Nr 2 

do Programu opieki na zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt 
na terenie Gminy Szczawin Kościelny na 2023 rok 

Wniosek 

o wpis do rejestru REJESTRACJI SPOŁECZNYCH OPIEKUNÓW KOTÓW WOLNO ŻYJĄCYCH 
na terenie Gminy Szczawin Kościelny 

1. ……………………………………………………………………………………………...… 

( imię i nazwiska) 

2. ……………………………………………………………………………………………...… 

(adres zamieszkania) ( numer telefonu) 

Oświadczam , że sprawuję opiekę nad n/w kotami wolno żyjącymi: 

3. Miejsce bytowania populacji (adres)………………….…………………………………..… 

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

4. Liczebność populacji ……………. szt. 

5. Stałe dni karmienia (wskazać dzień tygodnia) …………………..… w godz. …………….. 

6. Adres dokarmiania populacji ze wskazaniem dokładnej lokalizacji ( np. przy altanie 

śmietnikowej, ogrodzeniu itp.) 

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

7. Zobowiązuje się informować pisemnie Referatu Ochrony Środowiska i Obsługi Komunalnej Gminy 
Urzędu Gminy w Szczawinie Kościelnym o zmianie liczebności kotów objętych moja opieką oraz o każdej 
zmianie innych danych wskazanych w niniejszym wniosku, w szczególności o zaprzestaniu przeze mnie opieki 
nad kotami wolno żyjącymi. 

8. Oświadczam, że podane dane są zgodne ze stanem faktycznym. 

9. Oświadczam, że dobrowolnie, społecznie i nieodpłatnie sprawuję opiekę nad kotami wolno żyjącymi 
i zajmuje się ich dokarmianiem. 

10. Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem rejestracji społecznych opiekunów kotów wolno 
żyjących - Karmicieli, dokarmiania i opieki nad kotami wolno żyjącymi wraz z zasadami kontroli na terenie 
Gminy Szczawin Kościelny i zobowiązuje się do jego przestrzegania. 
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Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych 

Od dnia 25.05.2018r. obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w 
sprawie ich swobodnego przepływu (tzw. RODO). W związku z tym prezentujemy Państwu "Klauzulę 
informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych" w Urzędzie Gminy w Szczawinie Kościelnym na podstawie 
zawartych umów i udzielonej zgody w oparciu o przepisy obowiązującego prawa. 

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

W związku z realizacją wymogów 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 „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz 
o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych. 

Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku. 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy w Szczawinie 
Kościelnym jest: Wójt Gminy Szczawin Kościelny, 

2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych 
w zakresie działania Urzędu Gminy w Szczawinie Kościelnym, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, 
może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Urzędzie Gminy 
w Szczawinie Kościelnym za pomocą adresu adwokat@tarcz.pl 

3. Administrator danych osobowych – Wójt Gminy Szczawin Kościelny - przetwarza Pani/Pana dane 
osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej 
zgody. 

4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach: 

a) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Urzędzie Gminy w Szczawinie Kościelnym; 

b) realizacji umów zawartych z kontrahentami Gminy Szczawin Kościelny; 

c) w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej 
udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody. 

5. W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 4 odbiorcami Pani/Pana danych 
osobowych mogą być: 

a) 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; 

b) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Gminą Szczawin Kościelny 
przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Wójt Gminy Szczawin Kościelny. 

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych 
w pkt 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego 
prawa. 

7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące 
uprawnienia: 

a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych; 

b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe 
lub niekompletne; 

c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy: 

- dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane, 

- osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, 

- osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą 
przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych, 

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 14 – Poz. 2996



-dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem, 

- dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa; 

d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy: 

- osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych, 

- przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu 
danych, żądając w zamian ich ograniczenia, 

- Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich 
do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń, 

- osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy 
prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu; 

e) prawo do przenoszenia danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki: 

- przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na 
podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę, 

- przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany; 

f) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące 
przesłanki: 

- zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na 
podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej 
przez Administratora, 

- przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych 
przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec 
tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające 
ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem. 

8. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na 
przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej 
zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na 
podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem. 

9. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Urzędzie Gminy 
w Szczawinie Kościelnym Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do 
organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych. 

10. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane 
dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny. 

11. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę 
przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa. 

12. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. 

……………………..…………………………………….. 

( czytelny podpis społecznego opiekuna kotów) 
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Załącznik Nr 3 

do Programu opieki na zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt 
na terenie Gminy Szczawin Kościelny na 2023 rok 

Szczawin Kościelny, dnia………………... 

WNIOSKODAWCA: 

............................................................................. 
Imię i nazwisko 

………………………………………… 
adres zamieszkania 

………………………………………... 

…………………… 
Telefon 

Wniosek 
o przyznanie bezpłatnej karmy w celu dokarmiania wolno żyjących kotów 

Proszę o wydanie mi karmy w celu dokarmiania ……………………kotów wolno żyjących 

ilość kotów w sztukach……………...przebywających w ……………………………………. 

przy ul. ……………………………………………………………………………………..…. 

miejscowość 

Koty dokarmiane są (ile razy) ………… x dziennie w godz. ………………………………... 

w pomieszczeniu1 ……………………………………………………………………………. 

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

na zewnątrz w miejscu1……………………………………………………………………….. 

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

Oświadczam, że zwierzęta dla których ubiegam się o wydanie karmy objęte są moją opieką i są kotami 
wolno żyjącymi. 

........................................................ 

Podpis 
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Załącznik Nr 4  

do Programu opieki na zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt 
na terenie Gminy Szczawin Kościelny na 2023 rok 

Szczawin Kościelny, dnia………………... 

PROTOKÓŁ ZDAWCZO-ODBIORCZY 

potwierdzający przekazanie i odbiór karmy dla kotów wolnożyjących 

Ja niżej podpisany/a .................................................................................................................... 

zamieszkały/a ............................................................................................................................. 

potwierdzam odbiór suchej karmy przeznaczonej do dokarmiania wolno żyjących kotów w ilości: 

........................ kg, data odbioru: ................................, podpis .............................. 

........................ kg, data odbioru: ................................, podpis .............................. 

........................ kg, data odbioru: ................................, podpis .............................. 

........................ kg, data odbioru: ................................, podpis .............................. 

zgodnie z moim wnioskiem z dnia ....................................................................... 

Będąc świadomy/a odpowiedzialności karnej z art. 233 ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. Kodeks karny (tj. 
Dz. U. z 2022 r., poz.1138 ze zm.), oświadczam, że zwierzęta, dla których wydawana jest karma objęte są moją 
opieką i są kotami wolnożyjącymi. 

Oświadczam, że jestem świadomy/a, iż w przypadku nieprzestrzegania zasad i warunków współpracy, 
w szczególności zorganizowania karmienia w niewłaściwym miejscu, przekazania karmy osobom trzecim, 
niewłaściwego przechowywania karmy, opiekun społeczny zwierząt może być wykluczony z akcji dokarmiania 
wolnożyjących kotów a osobami upoważnionymi do kontroli wykonywania obowiązków przez opiekunów 
społecznych zwierząt są pracownicy właściwie merytorycznej komórki organizacyjnej Urzędu Gminy 
Szczawin Kościelny. 

Oświadczam, że otrzymana karma zostanie wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem. 

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

Podpis osoby przekazującej     Podpis osoby przyjmującej 

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 17 – Poz. 2996



Załącznik Nr 5 

do Programu opieki na zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie 
Gminy Szczawin Kościelny na 2023 rok 

Szczawin Kościelny, dnia ………………....... 

Imię i nazwisko.................................................. 

Adres ..................................................................... 

Telefon…………………………............................ 

e-mail..................................................................... 

PESEL:……........................................................... 

 Urząd Gminy Szczawin Kościelny 

      Referat Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa 

      ul. Jana Pawła II 10 

    09-550 Szczawin Kościelny 

WNIOSEK 
o dofinansowanie zabiegu sterylizacji kota/psa  

w ramach „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 
terenie Gminy Szczawin Kościelny na rok 2023”. 

Zwracam się o dofinansowanie 100% planowanego zabiegu sterylizacji i chipowania, gatunek :psa/kota, 
którego jestem właścicielem/ opiekunem. 

1. Informacje o posiadanym zwierzęciu: 

Imię : Płeć: Rasa: Maść 
(kolor): 

Waga 
(konieczna 

wiedza 
właściciela) 

Data 
urodzenia 

      
Znaki szczególne: Tatuaż nr: Chip nr:     
      

Rodzaj sierści : Krótka, gładka 
sierść 

Krótka, 
szczeciniasta 
sierść 

Średnio długa Długa sierść Kręcona sierść 

      

2. Oświadczam, że posiadam aktualny dokument potwierdzający poddanie zwierzęcia obowiązkowemu 
szczepieniu przeciwko wściekliźnie (dotyczy psów i kotów), z dnia: ........................ r. 

 …………………………………………………...  

 

Czytelny podpis wnioskodawcy 
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W przypadku pojawienia się dodatkowych badań, zabiegów lub usług koszty ponosi właściciel. 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na elektroniczne znakowanie mojego zwierzęcia wraz z rejestracją 
w ogólnodostępnej bazie danych zwierząt oznakowanych SAFE ANIMAL. 

……………………………………………............ 

Czytelny podpis wnioskodawcy 

Uwaga:  

a.Należy się stosować do otrzymanych zaleceń przed i pooperacyjnych przekazanych przez lekarza 
weterynarii. 

b.Dodatkowe badania, zabiegi lub inne usługi weterynaryjne, nie są objęte dofinansowaniem ! 

Załączniki : 

1. Zaświadczenie o szczepieniu na wściekliznę.  

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych 

Od dnia 25.05.2018r. obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w 
sprawie ich swobodnego przepływu (tzw. RODO). W związku z tym prezentujemy Państwu "Klauzulę 
informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych" w Urzędzie Gminy w Szczawinie Kościelnym na podstawie 
zawartych umów i udzielonej zgody w oparciu o przepisy obowiązującego prawa. 

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

W związku z realizacją wymogów 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 „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz 
o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych. 

Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku. 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy w Szczawinie 
Kościelnym jest: Wójt Gminy Szczawin Kościelny, 

2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych 
w zakresie działania Urzędu Gminy w Szczawinie Kościelnym, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, 
może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Urzędzie Gminy 
w Szczawinie Kościelnym za pomocą adresu adwokat@tarcz.pl 

3. Administrator danych osobowych – Wójt Gminy Szczawin Kościelny - przetwarza Pani/Pana dane 
osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej 
zgody. 

4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach: 

a) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Urzędzie Gminy w Szczawinie Kościelnym; 

b) realizacji umów zawartych z kontrahentami Gminy Szczawin Kościelny; 

c) w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej 
udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody. 

5. W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 4 odbiorcami Pani/Pana danych 
osobowych mogą być: 

a) 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; 

b) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Gminą Szczawin Kościelny 
przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Wójt Gminy Szczawin Kościelny. 
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6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych 
w pkt 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego 
prawa. 

7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące 
uprawnienia: 

a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych; 

b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe 
lub niekompletne; 

c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy: 

- dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane, 

- osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, 

- osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą 
przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych, 

-dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem, 

- dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa; 

d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy: 

- osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych, 

- przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu 
danych, żądając w zamian ich ograniczenia, 

- Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich 
do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń, 

- osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy 
prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu; 

e) prawo do przenoszenia danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki: 

- przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na 
podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę, 

- przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany; 

f) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące 
przesłanki: 

- zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na 
podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej 
przez Administratora, 

- przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych 
przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec 
tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające 
ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem. 

8. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na 
przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej 
zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na 
podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem. 

9. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Urzędzie Gminy 
w Szczawinie Kościelnym Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do 
organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych. 

10. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane 
dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny. 
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11. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę 
przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa. 

12. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. 

Szczawin Kościelny, dnia ................ 2023 r.  

 ………………………………………….. 

(czytelny podpis wnioskodawcy) 
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