
Załącznik do uchwały Nr XXXI/.../2022 

Rady Gminy Czorsztyn 

z dnia 24 marca 2022 r. 

PROGRAM OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYM ORAZ ZAPOBIEGANIA 

BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT NA TERENIE GMINY CZORSZTYN NA 2022 ROK 

Rozdział 1. 

Postanowienia ogólne. 

§ 1. Uchwała ma zastosowanie w stosunku do wszystkich zwierząt bezdomnych, w tym w szczególności do 

psów i kotów, przebywających w granicach administracyjnych Gminy Czorsztyn. 

§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o: 

1) Urzędzie, należy przez to rozumieć Gminę Czorsztyn, jednostkę organizacyjną przy pomocy, której Wójt 

Gminy Czorsztyn wykonuje zadania, 

2) Schronisku, należy przez to rozumieć schronisko dla bezdomnych zwierząt, z którym Gmina podpisała 

stosowną umowę, 

3) Zwierzętach bezdomnych, należy przez to rozumieć zwierzęta domowe lub gospodarskie które uciekły, 

zabłąkały się lub zostały porzucone przez człowieka, a nie ma możliwości ustalenia ich właściciela lub 

innej osoby, pod której opieką trwale dotąd pozostawały, 

4) Zwierzętach domowych, należy przez to rozumieć zwierzęta tradycyjnie przebywające wraz z człowiekiem 

w jego domu lub odpowiednim pomieszczeniu, utrzymywane przez człowieka w charakterze jego 

towarzysza, 

5) Kotach wolno żyjących, należy przez to rozumieć koty urodzone lub żyjące na wolności (żyjące 

w otoczeniu człowieka w stanie dzikim), 

6) Społecznym opiekunie kotów – należy przez to rozumieć osobę, która dobrowolnie sprawuje opiekę nad 

bezdomnymi kotami na terenie Gminy Czorsztyn, która została wpisana na podstawie złożonego 

w Urzędzie Gminy Czorsztyn, Wniosku o wpis do Rejestru opiekuna społecznego kotów – zgodnie ze 

wzorem stanowiącym Załącznik nr 1 Programu, do Rejestru opiekunów społecznych kotów – 

prowadzonym zgodnie z Załącznikiem nr 2 Programu, 

7) Gospodarstwie rolnym, które zapewnia miejsce dla zwierząt gospodarskich, należy przez to rozumieć 

gospodarstwo, które powinno spełniać wymagania dotyczące: 

a) zasad przemieszczeń pomiędzy stadami, 

b) odpowiednich warunków bytowania zwierząt gospodarskich, w tym minimalnych norm powierzchni 

określonych w obowiązujących w tym zakresie przepisach, w tym w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. 

o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (j.t. Dz. U. z 2020 r., 

poz. 1421), 

c) osoba, która zapewnia miejsce dla zwierząt gospodarskich, nie może być karana za naruszenie przepisów 

ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (j.t. Dz. U. z 2020 r., poz. 638 z późn. zm.), 

8) Programie, należy przez to rozumieć Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie Gminy Czorsztyn w 2022 r. 

§ 3. Realizacja Programu odbywa się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie 

zwierząt (t.j.: Dz. U. z 2020 r., poz. 638 z późn. zm.), w szczególności z zachowaniem zasad humanitaryzmu. 

Rozdział 2. 

Cel i zadania programu. 

§ 4. Cel i zadania Programu: 

1. Celem Programu jest zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy Czorsztyn oraz opieka nad 

zwierzętami bezdomnymi. 



2. Zadania priorytetowe Programu, to: 

1) ograniczanie populacji bezdomnych zwierząt poprzez dofinansowanie do sterylizacji i kastracji zwierząt 

domowych, w szczególności psów i kotów, 

2) zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Czorsztyn, 

3) sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi, w tym ich dokarmianie, 

4) poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt, 

5) odławianie bezdomnych zwierząt, 

6) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt, 

7) edukacja mieszkańców w zakresie opieki nad zwierzętami. 

Rozdział 3. 

Ograniczanie populacji bezdomnych zwierząt. 

§ 5. Ograniczanie populacji bezdomnych zwierząt poprzez sterylizację i kastrację zwierząt domowych, 

w szczególności psów i kotów, realizują: 

1) Zakład weterynaryjny wskazany przez Schronisko poprzez obligatoryjne przeprowadzanie zabiegów 

sterylizacji i kastracji zwierząt bezdomnych, przyjętych do Schroniska, z wyjątkiem zwierząt, u których 

istnieją przeciwwskazania do wykonania tych zabiegów, z uwagi na stan zdrowia i/lub wiek, 

2) Gmina poprzez finansowanie zabiegów kastracji i sterylizacji wolno żyjących kotów, 

3) Gmina poprzez zapewnienie właścicielom psów i kotów dofinansowania kosztów sterylizacji samic 

i kastracji samców, na zasadach określonych w Załączniku nr 3 Programu,  

4) Gmina poprzez prowadzenie akcji edukacyjno - informacyjnej, zachęcającej opiekunów wolno żyjących 

kotów do czynnej pomocy przy ich wyłapywaniu w celu przeprowadzenia zabiegów sterylizacji i kastracji. 

§ 6. Ograniczenie populacji bezdomnych zwierząt poprzez usypianie ślepych miotów zwierząt realizują: 

1) Zakład weterynaryjny wskazany przez Schronisko poprzez dokonywanie zabiegów usypiania ślepych 

miotów, 

2) Gmina poprzez zlecanie lekarzom weterynarii usypiania ślepych miotów bezdomnych psów i kotów 

wolnożyjących, 

3) Gmina, poprzez finansowanie usypiania ślepych miotów zwierząt, w szczególności psów i kotów, których 

właściciele są mieszkańcami Gminy Czorsztyn, na zasadach określonych w Załączniku nr 3 Programu. 

Rozdział 4. 

Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom 

§ 7. Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Czorsztyn realizują: 

1) Gmina poprzez przekazywanie zwierząt bezdomnych do Schroniska, z którym zawarła umowę tj. 

Schronisko dla bezdomnych zwierząt, Celina Pawluśkiewicz; 34-400 Nowy Targ, ul. Kokoszków 101; 

2) Gmina poprzez wskazanie gospodarstwa rolnego, zapewniającego miejsce dla zwierząt gospodarskich, tj. 

Gospodarstwo rolne położone w miejscowości Maniowy ul. Mickiewicza 10; 

3) Organizacje pozarządowe poprzez realizację zadań publicznych, sprawując opiekę nad zwierzętami 

bezdomnymi. 

§ 8. Sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi, w tym ich dokarmianie, realizują: 

1. Gmina poprzez: 

a) zakup i wydawanie karmy Społecznym opiekunom kotów wolno żyjących, wpisanych do Rejestru 

opiekunów społecznych kotów, na podstawie złożonego wniosku o zakup karmy dla wolno żyjących kotów, 

zgodnym ze wzorem - Załącznikiem nr 4 Programu, zgodnie z „Zasadami wydawania i wykładania karmy 

dla kotów wolno żyjących” – stanowiącym Załącznik nr 5 Programu. 

b) podejmowanie interwencji w sprawach kotów wolno żyjących, w tym ich leczenie, kastrację i sterylizację. 



2. Organizacje pozarządowe poprzez realizację zadań publicznych, sprawujących opiekę nad kotami wolno 

żyjącymi oraz podejmowanie interwencji w sprawach kotów wolno żyjących. 

§ 9. Poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt realizują: 

1) Schronisko poprzez prowadzenie działań zmierzających do pozyskiwania nowych właścicieli i oddawania 

do adopcji bezdomnych zwierząt osobom zainteresowanym i zdolnym zapewnić im należyte warunki 

bytowania, 

2) Gmina poprzez promocję adopcji zwierząt przyjętych z terenu Gminy do Schroniska, m. in. poprzez 

umieszczanie ogłoszeń o adopcji zwierząt na stronie internetowej Gminy, 

3) Organizacje pozarządowe poprzez prowadzenie akcji promocyjnych i adopcyjnych. 

§ 10. Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem 

zwierząt realizuje zakład leczniczy z którym Gmina podpisała umowę, tj. Gabinet weterynaryjny, lek. wet. 

Jakub Szlachtowski; 34-450 Krościenko nad Dunajcem, ul. Jagiellońska 98. 

§ 11. Odławianie bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Czorsztyn ma charakter stały i odbywa się 

stosownie do napływających od mieszkańców informacji o bezdomnych zwierzętach. 

1) Zgłoszenia o bezdomnych zwierzętach przyjmuje Referat Administracji i Spraw Obywatelskich Urzędu 

Gminy Czorsztyn – w godzinach pracy Urzędu, a po godzinach pracy lub w dni wolne od pracy – 

Komisariat Policji w Krościenku n/Dunajcem. 

2) Bezdomne zwierzęta doprowadzane są do schroniska przez przedsiębiorcę prowadzącego schronisko, 

z którym Gmina Czorsztyn ma podpisaną umowę. 

3) Bezdomne zwierzęta odławiane są wyłącznie w przypadku możliwości zapewnienia im miejsca 

w schronisku. 

4) Odławianie zwierząt bezdomnych prowadzi się za pomocą specjalistycznego sprzętu, który nie stanowi 

zagrożenia dla życia i zdrowia wyłapanych zwierząt a także nie zadaje im cierpienia. 

5) Środki do przewozu zwierząt powinny spełniać warunki określone w ustawie o ochronie zwierząt. 

6) Zwierzęta po odłowieniu przekazywane są do: 

a) schroniska – psy, 

b) gospodarstwa rolnego – zwierzęta gospodarskie. 

Rozdział 5. 

Edukacja 

§ 12. 1. Gmina może prowadzić działania edukacyjne mające na celu podniesienie poziomu wiedzy 

mieszkańców w zakresie obowiązków, jakie ciążą na osobach utrzymujących zwierzęta, między innymi 

poprzez ulotki, plakaty, zajęcia edukacyjne, konkursy. 

2. Założenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 

terenie Gminy Czorsztyn mogą być również realizowane we współpracy z organizacjami pozarządowymi. 

Rozdział 6. 

Finansowanie programu. 

§ 13. 1. Środki finansowe w kwocie 45 000 złotych na realizację zadań wynikających z Programu, 

pochodzić będą ze środków własnych Gminy, w tym na: 

1) ograniczanie populacji bezdomnych zwierząt poprzez dofinansowania do sterylizacji i kastracji zwierząt 

domowych, w szczególności psów i kotów – 8.500 zł, 

2) zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Czorsztyn – 25.800 zł, 

3) sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi, w tym ich dokarmianie – 500 zł, 

4) poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt - 100 zł, 

5) odławianie bezdomnych zwierząt – 1.000 zł, 



6) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt – 

9.000 zł, 

7) edukacja mieszkańców w zakresie opieki nad zwierzętami – 100 zł. 

§ 14. Środki, o których mowa w ust. 1, wydatkowane będą na podstawie rachunków wystawionych przez 

podmioty świadczące usługi w ramach niniejszego programu.
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Załącznik nr 1 Programu 

       Maniowy, dnia ……………………  

    

Wniosek o wpis 

do Rejestru opiekunów społecznych kotów wolno żyjących na terenie Gminy Czorsztyn 

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

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

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

3. Nr telefonu do kontaktu: ……………………………………………………………….. 

4. Oświadczam, ze sprawuję opiekę nad kotami wolno żyjącymi, zgodnie z wykazem: 

a) Adres przebywania populacji: ……………………………………………………… 

b) Liczebność populacji ……………………………………………………………….. 

c) Miejsce bytowania (podwórko, zabudowania gospodarcze, piwnica itp.) ……….... 

…………………………………………………………………………………….… 

d) Pomoc deklarowana przez opiekuna: 

- dokarmianie 

- leczenie 

- sterylizacja/ kastracja 

5.  Zobowiązuję się informować pisemnie Referat Administracyjny i Spraw Obywatelskich Urzędu Gminy 

Czorsztyn z/s w Maniowach o każdej zmianie danych wskazanych w niniejszym wniosku. 

……..……………………………………………… 

(podpis Społecznego opiekuna kotów) 

Oświadczenie o wyrażeniu zgody 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a 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), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, 

s. (zwanego dalej RODO), w celach realizacji Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 

zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Czorsztyn w 2022 r. 

Wyrażam zgodę na weryfikację moich danych poprzez okazanie dokumentu tożsamości. 

……..……………………………………………… 

(podpis Społecznego opiekuna kotów) 

Klauzula informacyjna 

Zgodnie z art.13 ust. 1 i 2 RODO informujemy, iż: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Czorsztyn, z którym można kontaktować się 

pod adresem siedziby: ul. Gorczańska 3, 34-436 Maniowy, tel. 18 275 00 70 

2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem 

Ochrony Danych pod adresem e-mail: iod@iods.pl. 

3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu pełnienia przez Panią/Pana funkcji społecznego opiekuna 

kotów, w ramach realizacji Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 

zwierząt na terenie Gminy Czorsztyn w 2022 r. 
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4. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. 

5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. 

6. Odbiorcą Pani/Pana danych będą podmioty upoważnione na mocy przepisów prawa. 

7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do: 

- żądania dostępu do danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania 

danych osobowych. 

- cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego 

dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

- wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się 

z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 

00-193 Warszawa 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym konsekwencją niepodania danych osobowych jest 

brak możliwości udziału w realizacji Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie Gminy Czorsztyn w 2022 r. 

Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani 

decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym 

stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
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Załącznik Nr 2 Programu 

Rejestru opiekunów społecznych kotów wolno żyjących 

Lp. Imię i nazwisko  
Opiekuna społecznego  

Adres zamieszkania Numer telefonu 
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Załącznik nr 3 Programu 

Zasady dofinansowania kosztów kastracji samców i sterylizacji samic 

w szczególności psów i kotów oraz usypiania ślepych miotów 

celem zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Czorsztyn 

1) Gmina zawiera umowę z zakładem leczniczym dla zwierząt na dokonywanie zabiegów sterylizacji, 

kastracji i usypiania ślepych miotów. Potwierdzeniem zawarcia Umowy jest faktura wystawiona na zabiegi 

będące przedmiotem dofinansowania w myśl niniejszego zarządzenia, wystawione na Gminę Czorsztyn. 

2) Zakład, o których mowa powyżej przed wykonaniem zabiegu sterylizacji bądź kastracji, przedkłada 

właścicielowi zwierzęcia do podpisania oświadczenie dotyczące warunków dofinansowania ponoszonych 

przez niego kosztów zabiegu wraz z klauzulą wyrażenia zgody przez właściciela psa/kota na przetwarzanie 

danych osobowych dla potrzeb wynikających z realizacji Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi 

oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Czorsztyn – wzór oświadczenia dotyczącego 

wykonania zabiegu sterylizacji/kastracji psa/kota stanowi Załącznik nr 3a Programu. 

3) W przypadku psów dodatkowo wymaga się zweryfikowania przez zakład leczniczy dla zwierząt faktu 

posiadania przez właściciela aktualnego dowodu szczepienia przeciwko wściekliźnie. 

4) Zakład, o których mowa powyżej przed wykonaniem zabiegu usypiania ślepych miotów przedkłada 

właścicielowi zwierzęcia do podpisania oświadczenie, że podda samicę zabiegowi sterylizacji wraz 

z klauzulą wyrażenia zgody przez właściciela zwierzęcia na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb 

wynikających z realizacji Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 

zwierząt na terenie Gminy Czorsztyn – wzór oświadczenia dotyczącego wykonania zabiegu uśpienia 

ślepego miotu stanowi Załącznik nr 3 b Programu.  

5) Gmina dofinansowuje 50% kosztów zabiegu sterylizacji samic i kastracji samców, w ilości maksymalnie 

20 szt. psów i 50 szt. kotów rocznie w odniesieniu do zwierząt należących do właściciela, będącego 

mieszkańcem Gminy Czorsztyn, jednak do kwoty nie większej niż: 

- 250 zł brutto w przypadku sterylizacji samicy psa, 

- 160 zł brutto w przypadku kastracji psa, 

- 90 zł brutto w przypadku sterylizacji kotki, 

- 70 zł brutto w przypadku kastracji kota, 

w odniesieniu do jednej sztuki zwierzęcia. 

6) Gmina finansuje 100% kosztów usypiania ślepych miotów, zwierząt, w szczególności psów i kotów, 

których właścicielami są mieszkańcy Gminy Czorsztyn. 

7) Gmina dokonuje zapłaty za wykonane w/w usług bezpośrednio na konto zakładu leczniczego dla zwierząt, 

zgodnie z warunkami zawartej z nim umowy, na podstawie dokumentów zawierających: fakturę/rachunek 

wystawiony przez zakład leczniczy dla zwierząt oraz oświadczenia według wzorów o którym mowa 

w Załącznikach 3a i 3 b Programu.
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Załącznik nr 3a Programu 

………………….., dnia ……………………  

……………………………….. 

Pieczątka zakładu leczniczego 

w którym dokonano zabiegu 

OŚWIADCZENIE (wzór) 

dotyczące wykonania zabiegu sterylizacji/kastracji* psa/kota* 

w ramach Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt 

na terenie Gminy Czorsztyn w 2022 roku 

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

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

……………………………………………. telefon kontaktowy:……………………………… 

3. Opis zwierzęcia, które ma zostać poddane ww. zabiegowi: 

imię:…………………………………….. wiek:…………… płeć:.…………………………… 

Dotyczy tylko psa: waga….………….. ewentualnie numer czipa jeżeli posiada: ………………....... 

data ostatniego obowiązkowego szczepienia przeciwko wściekliźnie ……………………... 

(podana zgodnie z dowodem szczepienia) 

4. Zobowiązuję się do zapłacenia 50 % kosztów za wykonanie zabiegu sterylizacji/kastracji tj. 

kwoty: ……….………….(słownie:……………………………………………………….... zł) 

Powyższa kwota obejmuje:  

a.wizytę kwalifikującą w tym badanie kliniczne przed zabiegiem w siedzibie zakładu leczniczego dla 

zwierząt, 

b.wykonanie standardowego zabiegu sterylizacji/kastracji w siedzibie zakładu leczniczego dla zwierząt 

w narkozie, zapewnienie psu/kotu opieki pooperacyjnej do czasu wybudzenia psa/kota z narkozy w tym 

podanie środka przeciwbólowego i antybiotyku, 

c.wizytę kontrolną, w siedzibie zakładu leczniczego dla zwierząt, w tym podanie antybiotyku oraz 

ewentualne podanie środka przeciwbólowego, 

d.kolejną wizytę kontrolną, w siedzibie zakładu leczniczego dla zwierząt, obejmującą badanie kliniczne oraz 

zdjęcie szwów. 

5. Oświadczam, że: 

zwierzę zostało/nie zostało* poddane min. 12-godzinnej głodówce przed zabiegiem, 

zostałem poinformowany o ryzyku związanym ze znieczuleniem ogólnym i ww. zabiegiem, 

zastosuję się do otrzymanych zaleceń pooperacyjnych, 

..……………………. ….………………………….. 

 data       podpis właściciela zwierzęcia 

*niepotrzebne skreślić 

Oświadczenie o wyrażeniu zgody 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a 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), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, 
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s. (zwanego dalej RODO), w celach realizacji Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 

zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Czorsztyn w 2022 r. 

Wyrażam zgodę na weryfikację moich danych poprzez okazanie dokumentu tożsamości. 

……..……………………………………………… 

(podpis właściciela zwierzęcia) 

Klauzula informacyjna 

Zgodnie z art.13 ust. 1 i 2 RODO informujemy, iż: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Czorsztyn, z którym można kontaktować się 

pod adresem siedziby: ul. Gorczańska 3, 34-436 Maniowy, tel. 18 275 00 70 

2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem 

Ochrony Danych pod adresem e-mail: iod@iods.pl. 

3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu wykonania zabiegu sterylizacji lub kastracji psa lub kota, 

w ramach realizacji Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt 

na terenie Gminy Czorsztyn w 2022 r. 

4. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. 

5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. 

6. Odbiorcą Pani/Pana danych będą podmioty upoważnione na mocy przepisów prawa. 

7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do: 

- żądania dostępu do danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania 

danych osobowych. 

- cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego 

dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

- wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się 

z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 

00-193 Warszawa 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym konsekwencją niepodania danych osobowych jest 

brak możliwości udziału w realizacji Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie Gminy Czorsztyn w 2022 r. 

Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani 

decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym 

stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
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Załącznik nr 3b Programu 

………………………….., dnia ……………………  

……………………………….. 

Pieczątka zakładu leczniczego 

w którym dokonano zabiegu 

OŚWIADCZENIE (wzór) 

dotyczące wykonania zabiegu uśpienia ślepego miotu w ramach Programu opieki nad zwierzętami 

bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie 

Gminy Czorsztyn w 2022 roku 

1. Imię, nazwisko i adres osoby przekazującej ślepy miot w celu poddania go eutanazji: 

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

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

2. Opis ślepego miotu (gatunek i ilość zwierząt): 

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

3. Oświadczam, że poddam zabiegowi sterylizacji samicę, od której pochodzi ślepy miot. 

       ...…………………………………….. 

       podpis osoby przekazującej ślepy miot 

Oświadczenie o wyrażeniu zgody 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a 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), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, 

s. (zwanego dalej RODO), w celach realizacji Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 

zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Czorsztyn w 2022 r. 

Wyrażam zgodę na weryfikację moich danych poprzez okazanie dokumentu tożsamości. 

……..……………………………………………… 

(podpis przekazującego ślepy miot) 

Klauzula informacyjna 

Zgodnie z art.13 ust. 1 i 2 RODO informujemy, iż: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Czorsztyn, z którym można kontaktować się 

pod adresem siedziby: ul. Gorczańska 3, 34-436 Maniowy, tel. 18 275 00 70. 

2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem 

Ochrony Danych pod adresem e-mail: iod@iods.pl 

3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu wykonania zabiegu uśpienia ślepego miotu, w ramach 

realizacji Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie 

Gminy Czorsztyn w 2022 r. 

4. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. 

5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. 

6. Odbiorcą Pani/Pana danych będą podmioty upoważnione na mocy przepisów prawa. 

7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do: 

- żądania dostępu do danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania 

danych osobowych. 
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- cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego 

dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

- wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem 

przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 

Warszawa. 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym konsekwencją niepodania danych osobowych jest 

brak możliwości udziału w realizacji Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie Gminy Czorsztyn w 2022 r. 

Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani 

decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym 

stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
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Załącznik nr 4 Programu 

Wniosek o zakup karmy dla kotów wolno żyjących 

składany przez Opiekuna społecznego kotów wolno żyjących 

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

2. Nr Opiekuna w Rejestrze opiekunów społecznych kotów wolno żyjących na terenie Gminy Czorsztyn 

…………………………………………. 

3. Adres dokarmiania kotów ze wskazaniem dokładnej lokalizacji miejsca wykładania karmy (np. parapet 

okienny, przy ogrodzeniu, w budynku gospodarczym itp.) 

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

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

……..……………………………………………… 

(podpis Społecznego opiekuna kotów)
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Załącznik nr 5 Programu 

Zasady wydawania i wykładania karmy dla kotów wolno żyjących 

1. Informacja ogólna. 

Całość spraw związanych z zakupem i dystrybucją karmy dla kotów wolno żyjących prowadzi Referat 

Administracyjny i Spraw Obywatelskich. 

2. Limit finansowy. 

W budżecie gminy na rok 2022 na realizację zadań związanych z Programem opieki nad zwierzętami 

bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Czorsztyn przeznaczono środki 

w kwocie: 45 000 zł, z czego kwota wydatków na zakup karmy dla kotów wolno żyjących w obszarze Gminy 

Czorsztyn wynosi: 500 zł brutto.  

3. Limit ilościowy. 

Ilość karmy przeznaczonej na dokarmianie kotów wolno żyjących wynika z ilości środków finansowych, 

o których mowa w pkt. 2. W uzasadnionych przypadkach limit może zostać zwiększony. 

4. Podział karmy i okres jej wykładania. 

Z uwagi na ograniczoną ilość środków finansowych, limit karmy, o którym mowa w pkt. 3 podzielony 

zostanie na podstawie wniosków Społecznych opiekunów kotów wolno żyjących, z uwzględnieniem miejsc 

masowego występowania kotów wymagających dokarmiania w ramach Programu. Wnioski opiekunów 

uwzględniane będą do wyczerpania limitu zapasów w całym sezonie zimowym, przy czym za sezon zimowy 

uznaje się okres od stycznia do marca oraz od listopada do grudnia. 

5. Dystrybucja i wykładanie karmy. 

Warunki dystrybucji i wykładania karmy dla kotów wolno żyjących przez Społecznych opiekunów kotów 

wolno żyjących: 

a) karma dla kotów wydawana będzie opiekunom kotów w sezonie zimowym w 2022 roku, w wysokości 1/5 

limitu w każdym miesiącu; 

b) ustala się liczbę kotów, dla których będzie wydawana karma jednemu opiekunowi w ilości do 10 osobników, 

przyjmując dzienny limit karmy w ilości 80 g na 1 osobnika. 

c) rezygnacja opiekuna lub jego wykluczenie spowoduje w pierwszej kolejności rozdysponowanie karmy 

na rzecz innych Społecznych opiekunów, którzy zadeklarują wykładanie karmy dla tej samej populacji (tych 

samych osobników); 

6. Pracownik Referatu Administracyjnego i Spraw Obywatelskich realizujący Program zastrzega sobie 

prawo do wykluczenia opiekuna kotów z realizacji Programu z uwagi na nieprzestrzeganie zasad lub warunków 

współpracy, w szczególności zorganizowania karmienia w niewłaściwym miejscu, tj. niebezpiecznym dla 

zwierząt, lub bez zgody właściciela bądź zarządcy nieruchomości, nieterminowego wykładania karmy, 

niewłaściwego jej przechowywania, przekazanie karmy osobom trzecim. 

7. Zasady nadzoru i kontroli. 

Osobami upoważnionymi do kontroli wykonywania obowiązków przez Społecznych opiekunów kotów 

są pracownicy Referatu Administracyjnego i Spraw Obywatelskich. Kontrola dotyczyć może jedynie 

wyznaczenia i zorganizowania miejsc dokarmiania kotów oraz częstotliwości wykładania karmy. 


