
UCHWAŁA NR XXV/126/2020 
RADY MIASTA GOLUBIA-DOBRZYNIA 

z dnia 7 kwietnia 2020 r. 

w sprawie ,,Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 
terenie Gminy Miasto Golub-Dobrzyń na rok 2020” 

Na podstawie 18 ust. 2 pkt 1, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym ( Dz. U. z 2019 r., poz. 506 ze zm1)) oraz art. 11 ust. 1 i art. 11 a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 
o ochronie zwierząt (Dz. U.  z 2019 r. poz. 122 ze zm2)) uchwala się co następuje: 

§ 1. Przyjmuje się „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt 
na ternie Gminy Miasto Golub-Dobrzyń na rok 2020” stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Golubia-Dobrzynia. 

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz na 
tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego. 

 

  
 

Przewodniczący Rady Miasta 
 
 

mgr Łukasz Pietrzak 

 
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w (Dz.U z 2019 r.poz.1309, poz.1571, poz.1696, 

poz.1815) 
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w (Dz.U. z 2019 r., poz.1123) 
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXV/126/2020 

Rady Miasta Golubia-Dobrzynia 

z dnia 7 kwietnia 2020 r. 

Program opieki nad zwierzętami  oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Golub-
Dobrzyń na rok 2020 

§ 1. Cel programu 

Celami „Programu opieki nad zwierzętami  oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy 
Golub-Dobrzyń na rok 2020”(dalej zwanego jako: „Program”)  są: 

1) zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Miasto Golub-Dobrzyń poprzez: 

a) znajdowanie bezdomnych zwierząt i umieszczanie ich w Schronisku dla zwierząt oraz poszukiwanie 
właścicieli dla tych zwierząt, 

b) zapewnienie im właściwego utrzymania w schronisku dla  bezdomnych zwierząt, 

c) współpraca z podmiotem prowadzącym Schronisko dla bezdomnych zwierząt i z organizacjami 
zajmującymi się ochroną i opieką nad zwierzętami w poszukiwaniu nowych właścicieli dla bezdomnych 
zwierząt, 

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

1) ograniczenie populacji bezdomnych zwierząt poprzez: 

a) usypianie ślepych miotów, 

b) sterylizację suczek i kotek oraz kastrację psów i kotów, w tym wolno żyjących, 

c) elektroniczna identyfikację stosując wszczepienie tzw. „czipów”. 

1) edukacja mieszkańców miasta w zakresie sterylizacji oraz w zakresie obowiązków właścicieli wobec 
zwierząt domowych. 

§ 2. Realizatorzy programu 

1. Realizatorem Programu jest Gmina Miasto Golub-Dobrzyń. 

2. Realizację działań dotyczących przeciwdziałaniu bezdomności zwierząt prowadzą: 

1) Burmistrz Miasta Golubia-Dobrzynia poprzez Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta w Golubiu-
Dobrzyniu, 

a) Podmiot prowadzący schronisko dla bezdomnych zwierząt, tj, Ewa Czajkowska, prowadząca działalność 
gospodarczą pod firmą: „EKO Schronisko dla bezdomnych zwierząt Zielone Pole Ewa Czajkowska, 
adres: w Ostrowitem 50 A, 87-400 Golub-Dobrzyń, 

2) Organizacje i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, których statutowym celem działania 
jest ochrona  zwierząt. 

§ 3. Zakres przedmiotowy Programu 

Opieka nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasto 
Golub-Dobrzyń polega w szczególności na: 

1) zapewnieniu bezdomnym zwierzętom miejsca w Schronisku dla zwierząt, które będzie realizowane poprzez 
ich umieszczanie, na podstawie zawartej umowy, z Podmiotem prowadzącym schronisko dla bezdomnych 
zwierząt; 

2) opiece nad zwierzętami sprawowanej w ten sposób, że: 

a) Gmina Miasto Golub-Dobrzyń będzie sukcesywnie kupować karmę i przekazywać ją opiekunom na 
dokarmianie wolno żyjących kotów, 
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b) Gmina Miasto Golub-Dobrzyń pokryje koszty sterylizacji i kastracji. 

3) odławianiu bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Miasto Golub-Dobrzyń. 

4) przeprowadzaniu zabiegów sterylizacji i kastracji zwierząt przebywających w Schronisku dla bezdomnych 
zwierząt. 

5) poszukiwaniu nowych właścicieli dla zwierząt bezdomnych. 

6) edukacji mieszkańców miasta  Golubia-Dobrzynia w zakresie promowania sterylizacji oraz kastracji psów 
i kotów jako najskuteczniejszej metody walki z nad populacją niechcianych zwierząt, humanitarnego 
traktowania zwierząt  oraz w zakresie obowiązków właścicieli wobec zwierząt domowych. 

7) usypianiu ślepych miotów. 

8) zawarciu umowy z podmiotem prowadzącym gospodarstwo rolne, który zapewni miejsce dla zwierząt 
gospodarskich. 

9) zapewnieniu całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt. 

§ 4. Odławianie bezdomnych zwierząt 

1. Odławianiu podlegają zwierzęta domowe oraz gospodarskie, wobec których nie ma możliwości ustalenia 
ich właściciela. 

2. Odławianie zwierząt wskazanych w ust. 1 należy do obowiązków podmiotu prowadzącego schronisko 
dla bezdomnych zwierząt. 

3. Podmiot prowadzący schronisko dla bezdomnych zwierząt będzie odławiał zwierzęta wskazane 
w ustępie 1 w szczególności na postawie: 

1) zgłoszeń pochodzących z terenu Miasta Golubia-Dobrzynia, 

2) informacji uzyskanej od Policji, 

4. Odławianie zwierząt będzie się odbywało przy użyciu specjalistycznego sprzętu, w sposób  
niepowodujący cierpienia zwierząt 

5. Odławiane zwierzęta będą przewożone do Schroniska dla bezdomnych zwierząt,  a zwierzęta 
gospodarskie do gospodarstwa rolnego. 

§ 5. Opieka nad kotami wolno żyjącymi 

1. Opieka nad kotami wolno żyjącymi przebywającymi na terenie Miasta Golubia-Dobrzynia polegać 
będzie na: 

1) dokarmianiu, 

2) sterylizacji i kastracji, 

3) zapewnieniu całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem kotów, 

4) usypianiu ślepych miotów. 

2. Dokarmianie kotów wolno żyjących zajmują się wyznaczeni pracownicy Urzędu Gminy Miasto Golub-
Dobrzyń przy pomocy mieszkańców Miasta Golubia-Dobrzynia oraz organizacji i podmiotów, których 
statutowym celem jest ochrona zwierząt oraz wolontariuszy. 

3. W celu ograniczania populacji kotów wolno żyjących dokonywać się będzie – na koszt Gminy Miasto 
Golub-Dobrzyń – sterylizacji  i kastracji kotów wolno żyjących oraz usypianie ślepych miotów. Czynności, 
o których mowa w zdaniu poprzednim, będą wykonywane wyłącznie przez lekarza weterynarii. 

4. Regulamin wykonania standardowego zabiegu sterylizacji albo kastracji kotów wolno żyjących oraz 
czipowania psów posiadających właścicieli, finansowany ze środków przeznaczonych na ten cel w 2020 roku 
stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 
bezdomności zwierząt Gminy Miasto Golub-Dobrzyń w roku 2020. 

5. Regulamin dokarmiania kotów wolno żyjących z terenu Miasta Golubia-Dobrzynia w okresie jesienno-
zimowym stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 
zapobiegania bezdomności zwierząt Gminy Miasto Golub-Dobrzyń w roku 2020. 
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§ 6. Sterylizacja zwierząt 

Zwierzęta odłowione  i przekazane do Schroniska dla bezdomnych zwierząt będą obligatoryjnie 
sterylizowane i kastrowane. Sterylizacji i kastracji, o której mowa w zdaniu poprzednim, dokonuje lekarz 
weterynarii. 

§ 7. Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt 

Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt   będzie się odbywać poprzez: 

1) działania podejmowane przez podmiot prowadzący schronisko dla bezdomnych zwierząt. 

2) współdziałanie z organizacjami społecznymi w zakresie poszukiwania nowych właścicieli oraz 
wolontariuszami 

3) informowanie  o możliwości przygarnięcia zwierzęcia bezdomnego za pośrednictwem strony internetowej 
Urzędu Miasta Golub-Dobrzyń, Facebooka, prasy. 

§ 8. Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej 

Całodobowa opieka weterynaryjna w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt realizowana jest 
przez lekarza weterynarii, z którym Gmina Miasto Golub-Dobrzyń zawarła umowę w tym zakresie, tj. przez 
lekarz weterynarii Annę Sarek-Kaczorowską, prowadzącą „Gabinet Weterynarii Anna Sarek- Kaczorowska” 
pod adresem:  ul. Szosa Rypińska 19/15, 87-400 Golub-Dobrzyń. 

§ 9. Wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich 

Gospodarstwem rolnym, które zaopiekuje się zwierzętami gospodarskimi jest Gospodarstwo rolne Pana 
Piotra Janickiego, adres: o ul. Kościuszki 59, 87-400 Golub-Dobrzyń, prowadzone przez Piotra Janickiego. 

§ 10. Koszty realizacji programu 

Na realizacje Programu w 2020 r. Gmina Miasto Golub-Dobrzyn przeznacza kwotę w wysokości 
66.740,00 zł. (stan na dzień spisywania programu). Kwotę, o której mowa w zdaniu poprzednim, przeznacza 
się w szczególności na: 

1) wyłapywanie bezdomnych zwierząt i zapewnienie im miejsca i opieki w schronisku dla bezdomnych 
zwierząt, ich kastracja, sterylizacja oraz elektroniczne oznakowanie (czipowanie), usypianie ślepych 
miotów –opiekę nad wolno żyjącymi kotami, w szczególności na ich kastrację i sterylizację; 

2) elektroniczne oznakowanie (czipowanie) psów posiadających właścicieli; 

3) zakup karmy; 

4) opieka weterynaryjna w przypadku zdarzeń drogowych lub innych, 

5) opieka nad bezdomnymi zwierzętami gospodarskimi, 

6) akcje edukacyjne.

Id: 2A7DE32B-7683-486B-B899-0079697B7988. Podpisany Strona 3



Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXV/126/2020 

Rady Miasta Golubia-Dobrzynia 

z dnia 7 kwietnia 2020 r. 

Regulamin 
wykonania standardowego zabiegu sterylizacji albo kastracji kotów wolno żyjących oraz elektronicznego 
oznakowania (czipowania) psów posiadających właścicieli, finansowany ze środków przeznaczonych na 

ten cel w 2020 roku w ramach „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasto Golub-Dobrzyń” 

§ 1. Informacje ogólne. 

1. Akcja sterylizacji albo kastracji kotów wolno żyjących oraz czipowania psów posiadających właścicieli 
prowadzona jest przez Miasto Golub-Dobrzyń ze środków przeznaczonych na ten cel w 2020 roku, do 
wyczerpania tych środków. 

2. Miasto Golub-Dobrzyń finansuje sterylizację i kastrację kotów wolnożyjących oraz czipowanie psów 
posiadających właścicieli zamieszkałych na terenie miasta Golubia-Dobrzynia. 

3. W ramach zabiegu sterylizacji i kastracji finansowane są: 

a) przygotowanie do zabiegu –w tym badanie, premedykacja, wkłucie dożylne i umocowanie wenflonu; 

b) wykonanie standardowego zabiegu sterylizacji albo kastracji w narkozie; 

c) zszycie rany pooperacyjnej (szew śródskórny, nici rozpuszczalne), podanie antybiotyku o przedłużonym 
działaniu; 

d) opieka pooperacyjna, tj. obserwacja do całkowitego wybudzenia; 

e) wydanie zwierzęcia, 

d) kontrolę po zabiegu. 

4. W ramach usługi elektronicznej identyfikacji (czipowania) zwierząt tj. wszczepienia elektronicznych 
identyfikatorów zwierzętom finansowane są: 

b) przyjęcie od właściciela zwierzęcia zgody na rejestrację systemie Safe-Animal; 

a) dezynfekcja miejsca aplikacji; 

c) wszczepienie elektronicznego identyfikatora zwierzęciu zgodnie z obowiązującymi normami ISO 
11784/11785; 

d) rejestracja w międzynarodowym systemie Safe-Animal; 

e) wydanie właścicielowi zwierzęcia zaświadczenia o wszczepieniu elektronicznego identyfikatora; 

5. Gmina nie finansuje: 

a) zabiegów przygotowujących zwierzę do zabiegu np. odrobaczenia, szczepienia, odpchlenia (badań 
dodatkowych np. EKG, RTG, USG, badanie krwi, moczu itd.), opieki stacjonarnej po wykonanym zabiegu 
ani dodatkowego leczenia w razie nieprzewidzianych powikłań wynikających z samookaleczenia się 
zwierzęcia z powodu niedopilnowania przez właściciela (np. wygryzanie szwów) bądź wystąpienia 
uczulenia na szwy, 

b) kaftanika pooperacyjnego lub kołnierza dla zwierzęcia, 

c) transportu zwierzęcia do i z Gabinetu Weterynaryjnego. 

6. Zabiegi wykonywane są wyłącznie w gabinecie weterynaryjnym podmiotu, który zawarł umowę 
z Gminą Miasto Golub-Dobrzyń. 

7. Akcja dotyczy zwierząt powyżej 6 miesiąca życia oraz kwalifikujących się do znieczulenia ogólnego. 

§ 2. Warunki uczestnictwa 
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1. Czynności czipowania podlegają jedynie psy z terenu Miasta Golubia-Dobrzynia, posiadające 
właściciela, który jest jego faktycznym opiekunem i przebywa wraz                        z nim w jego domu lub 
innym odpowiednim pomieszczeniu 

2. Prawo do uczestnictwa w akcji sterylizacja/kastracja kota/kotki mają koty wolnożyjące z terenu Miasta 
Golubia-Dobrzynia 

3. W celu wzięcia udziału w akcji należy w czasie jej trwania złożyć wiosek w Urzędzie Miasta Golubia-
Dobrzynia  ul. Plac 1000-lecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyń, pokój nr 1B. 4. Do wniosku należy dołączyć: 

a) wypełniony wniosek przez właściciela zwierzęcia na zabieg kastracji albo sterylizacji lub czipowania, 

b) kserokopię pokwitowania wykonania aktualnego szczepienia psa przeciwko wściekliźnie, 

c) okazanie dowodu tożsamości 

d) okazanie dokumentu potwierdzającego prawo do zwierzęcia ( książeczka zdrowia, paszport psa) 

5. Złożone wnioski będą rozpatrywane zgodnie z kolejnością wpływu. 

6. Właściciel zwierzęcia po pozytywnej weryfikacji otrzyma dla zwierzęcia skierowanie na zabieg. 

7. W razie ewentualnej rezygnacji z udziału w akcji należy powiadomić o tym fakcie Urząd Miasta 
Golubia-Dobrzynia 

1. Jeżeli lekarz weterynarii wymieniony w pkt I.6 uzna, że zwierzę nie może zostać poddane zabiegowi ze 
względu na wiek lub stan zdrowia to zwierzę zostanie wykluczone z udziału w akcji. Podczas zabiegu, kotki 
nie mogą być w trakcie cieczki/rui .Od ostatniego szczepienia przeciwko wściekliźnie muszą upłynąć 
przynajmniej 2 tygodnie. Minimum 12 godzin przed zabiegiem nie należy karmić zwierzęcia –podajemy tylko 
wodę do picia. Należy przestrzegać zaleceń pooperacyjnych przekazanych przez lekarza weterynarii .Dla 
zachowania bezpieczeństwa zaleca się, aby koty na zabieg i po zabiegu dostarczane były w transporterach. 

Załączniki:  

1. Wniosek o wykonanie zabiegu sterylizacji/kastracji* kotów wolno żyjących finansowanych ze środków 
przeznaczonych na ten cel w 2020 roku w ramach „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Golubia-Dobrzynia na rok 2020”. 

2. Wniosek o elektroniczne oznakowanie psa
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Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXV/126/2020 

Rady Miasta Golubia-Dobrzynia 

z dnia 7 kwietnia 2020 r.Golub-Dobrzyń, dnia ………….. 

Golub-Dobrzyń, dnia ………….. 

Imię i nazwisko ……………………………….. 

Adres …………………………………………. 

………………………………………………… 

Telefon/e-mail ………………………………… 

Burmistrz Miasta Golubia-Dobrzynia 

ul. Plac Tysiąclecia 25 

87-400 Golub-Dobrzyń 

WNIOSEK 
o wykonanie zabiegu sterylizacji/kastracji* kotów wolno żyjących finansowanych ze środków 

przeznaczonych na ten cel w 2020 roku w ramach „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Golubia-Dobrzynia na rok 2020”. 

1. Imię i nazwisko opiekuna społecznego kotów:......................................................... 

2. Adres zamieszkania opiekuna: ........................................................................... 

.tel. ..................................., e-mail: ................................................................ 

3. Zwierzęta zgłoszone do zabiegu: ich liczba[szt.]: ..............................płeć (jeżeli jest znana): 
.............................................................................. 

4. Rodzaj zabiegu: sterylizacja [szt.]..............................kastracja[szt.].............................. 

5. Miejsce przebywania zwierząt: ............................................................................. 

Oświadczam, że zgłoszone przeze mnie do bezpłatnego zabiegu sterylizacji/kastracji * koty są kotami 
wolno żyjącymi. Zobowiązuję się do dostarczenia zwierząt do Gabinetu Weterynaryjnego lek. wet. Pani 
Anny Sarek-Kaczorowskiej ul. Szosa Rypińska 19/15, 87-400 Golub-Dobrzyń  w terminie uzgodnionym 
z ww. lekarzem. 

Po wykonaniu zabiegu sterylizacji/kastracji i zachowaniu wskazanego przez ww. lekarza okresu 
zwierzęta będą przeze mnie wypuszczone w miejscu ich wcześniejszego pochwycenia 

*niepotrzebne skreślić 

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

podpis opiekuna społecznego kotów wolno żyjących 

KLAUZULA INFORMACYJNA NA PODSTAWIE ART. 13 UST. 1 I 2 RODO* - PRZETWARZANIE 
DANYCH OSOBOWYCH W CELU WYPEŁNIENIA OBOWIĄZKU PRAWNEGO CIĄŻĄCEGO NA 

ADMINISTRATORZE 

- WNIOSEK O WYKONANIE ZABIEGU STERYLIZACJI/KASTRACJI* KOTÓW WOLNO 
ŻYJĄCYCH FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW PRZEZNACZONYCH NA TEN CEL W 2020 
ROKU W RAMACH „PROGRAMU OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI ORAZ 
ZAPOBIEGANIA BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT NA TERENIE MIASTA GOLUBIA-DOBRZYNIA 
NA ROK 2020”. 

  W celu wypełnienia obowiązku wynikającego z art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO* 
informuję: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta Golubia-Dobrzynia,                         
Plac 1000-lecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyń, tel. 56 683 54 12. 

Id: 2A7DE32B-7683-486B-B899-0079697B7988. Podpisany Strona 1



2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) - e-mail: iod@golub-dobrzyn.pl. 

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na 
Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO*), tj. realizacji „Programu opieki nad zwierzętami  oraz zapobiegania 
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Golub-Dobrzyń na rok 2020” przyjętego przez Radę Miasta Golubia-
Dobrzynia  na podstawie art. 11a Ustawy z dnia z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (tj. Dz. U. 
z 2019, poz. 122, poz. 1123). 

4. Natomiast w przypadku podania przez Panią/Pana danych osobowych nadobowiązkowych będą one 
przetwarzane na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO*). 

5. Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa lub 
umowy powierzenia przetwarzania danych tj. podmioty świadczące usługi pocztowe, kurierskie informatyczne 
lub kurierskie, jak również podmiot świadczący usługi weterynaryjne, z którym Gmina Miasto Golub-Dobrzyń 
zawarła umowę o świadczenie usług w zakresie wykonywania  zabiegu sterylizacji/kastracji* kotów wolno 
żyjących. 

6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji 
międzynarodowej. 

7. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu osiągnięcia celu, w jakim je pozyskano, a po tym 
czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa - Ustawy 
z dnia 14 lipca 1983r. o narodowym systemie archiwalnym i archiwach (Dz. U. 2019, poz. 553 z późn. zm.) 
oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, 
jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów 
zakładowych (Dz. U. Nr 14, poz. 67 z późn. zm.). Dokumentacja wytworzona w związku z realizacja zaliczana 
jest do kategorii "BE 5" i przechowywana jest w archiwum zakładowym przez 5 lat, następnie podlega 
ekspertyzie, którą przeprowadzają właściwe archiwa państwowe dla ewentualnego dokonania zmiany 
kwalifikacji archiwalnej tej dokumentacji. 

8. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo: 

- dostępu do treści danych osobowych oraz ich sprostowania, 

- żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, 
o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO*, 

- do usunięcia danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 17 ust. 3 RODO*, 

- wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO), ul. 
Stawki 2, 00-193 Warszawa, fax. 22 531 03 01 – w przypadku, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych 
osobowych następuje z naruszeniem przepisów RODO*. 

- przenoszenia danych na zasadach określonych w art. 20 RODO (w przypadku danych przetwarzanych na 
podstawie udzielonej zgody)*, 

9. Nie przysługuje Pani/Panu prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą 
prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO*. 

10. W przypadku podania przez Panią/Pana danych nadobowiązkowych, przysługuje Pani/Panu w tym 
zakresie prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody powoduje skutki na przyszłość. 
Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody 
przed jej wycofaniem. 

11. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe, gdyż przesłankę przetwarzania danych osobowych 
stanowi przepis prawa – przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne w celu wypełnienia obowiązku 
prawnego ciążącego na Administratorze. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie nierozpoznanie 
wniosku. W przypadku podania przez Panią/Pana danych nadobowiązkowych, podanie danych jest 
dobrowolne. 

12. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji,  
w tym profilowaniu.      
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* Rozporządzenie 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) 
(Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.).
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Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXV/126/2020 

Rady Miasta Golubia-Dobrzynia 

z dnia 7 kwietnia 2020 r. 

Golub-Dobrzyń, dnia ………….. 

Imię i nazwisko ……………………………….. 

Adres …………………………………………. 

………………………………………………… 

Telefon/e-mail ………………………………… 

Burmistrz Miasta Golubia-Dobrzynia 

ul. Plac Tysiąclecia 25 

87-400 Golub-Dobrzyń 

WNIOSEK O ELEKTRONICZNE OZNAKOWANIE PSA  

1. Zwracam się z prośbą o wykonanie usługi elektronicznego oznakowania psa, którego jestem 
właścicielem. 

2. Przekazuję następujące informacje o posiadanym zwierzęciu: 

a) Imię psa ………………………., 

b) Rasa psa ……………………………, 

c) Wiek ……………………………….., 

d) Płeć …………………………………, 

e) Miejsce przebywania zwierzęcia ………………………….. 

1. Oświadczam, że jestem właścicielem zwierzęcia oraz wyrażam zgodę na przeprowadzenie usługi 
elektronicznego oznakowania psa. 

2. Zobowiązuję się do opieki nad zwierzęciem w okresie po zabiegowym. 

3. Załączam kserokopię aktualnego zaświadczenia o szczepieniu psa przeciwko wściekliźnie (w przypadku 
psów). 

……..……………………………… 

podpis wnioskodawcy 

KLAUZULA INFORMACYJNA NA PODSTAWIE ART. 13 UST. 1 I 2 RODO* - PRZETWARZANIE 
DANYCH OSOBOWYCH W CELU WYPEŁNIENIA OBOWIĄZKU PRAWNEGO CIĄŻĄCEGO NA 

ADMINISTRATORZE 

- WNIOSEK O ELEKTRONICZNE OZNAKOWANIE PSA 

  W celu wypełnienia obowiązku wynikającego z art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO* 
informuję: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta Golubia-Dobrzynia,                         
Plac 1000-lecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyń, tel. 56 683 54 12. 

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) - e-mail: iod@golub-dobrzyn.pl. 

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na 
Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO*), tj. realizacji „Programu opieki nad zwierzętami  oraz zapobiegania 
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Golub-Dobrzyń na rok 2020” przyjętego przez Radę Miasta Golubia-
Dobrzynia  na podstawie art. 11a Ustawy z dnia z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (tj. Dz. U. 
z 2019, poz. 122, poz. 1123). 
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Natomiast w przypadku podania przez Panią/Pana danych osobowych nadobowiązkowych będą one 
przetwarzane na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO*). Na podstawie zgody będą przetwarzane dane 
gromadzone w Międzynarodowej Bazie Danych Safe – Animal. 

4. Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa lub 
umowy powierzenia przetwarzania danych tj. podmioty świadczące usługi pocztowe, kurierskie informatyczne 
lub kurierskie, jak również podmiot prowadzący Międzynarodową Bazę Danych Safe – Animal (adres: ul. 
Wiatraczna 18, 72-004 Tanowo, e-mail: office@safe-animal.eu). 

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji 
międzynarodowej. 

6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu osiągnięcia celu, w jakim je pozyskano, a po tym 
czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa - Ustawy 
z dnia 14 lipca 1983r. o narodowym systemie archiwalnym i archiwach (Dz. U. 2019, poz. 553 z późn. zm.) 
oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, 
jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów 
zakładowych (Dz. U. Nr 14, poz. 67 z późn. zm.). Dokumentacja wytworzona w związku z realizacja zaliczana 
jest do kategorii "BE 5" i przechowywana jest w archiwum zakładowym przez 5 lat, następnie podlega 
ekspertyzie, którą przeprowadzają właściwe archiwa państwowe dla ewentualnego dokonania zmiany 
kwalifikacji archiwalnej tej dokumentacji. 

7. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo: 

- dostępu do treści danych osobowych oraz ich sprostowania, 

- żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, 
o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO*, 

- do usunięcia danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 17 ust. 3 RODO*, 

- wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO), ul. 
Stawki 2, 00-193 Warszawa, fax. 22 531 03 01 – w przypadku, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych 
osobowych następuje z naruszeniem przepisów RODO*. 

- przenoszenia danych na zasadach określonych w art. 20 RODO (w przypadku danych przetwarzanych na 
podstawie udzielonej zgody)*, 

8. Nie przysługuje Pani/Panu prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą 
prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO*. 

9. W przypadku podania przez Panią/Pana danych nadobowiązkowych, przysługuje Pani/Panu w tym 
zakresie prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody powoduje skutki na przyszłość. 
Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody 
przed jej wycofaniem. 

10. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe, gdyż przesłankę przetwarzania danych osobowych 
stanowi przepis prawa – przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne w celu wypełnienia obowiązku 
prawnego ciążącego na Administratorze. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie nierozpoznanie 
wniosku. W przypadku podania przez Panią/Pana danych nadobowiązkowych, podanie danych jest 
dobrowolne. 

11. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji,  
w tym profilowaniu.      

    

          

* Rozporządzenie 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) 
(Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.).
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Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXV/126/2020 

Rady Miasta Golubia-Dobrzynia 

z dnia 7 kwietnia 2020 r. 

REGULAMIN 
dokarmiania przez opiekunów społecznych kotów wolnożyjących z terenu Miasta Golubia-Dobrzynia 

w okresie jesienno-zimowym w ramach „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 
zapobiegania bezdomności zwierząt z terenu Gminy Miasto Golub-Dobrzyń na rok 2020” 

1. Każdy pełnoletni mieszkaniec Gminy Miasto Golub-Dobrzyń może – na wniosek – uzyskać status 
społecznego opiekuna kotów wolnożyjących. 

2. Społeczny opiekun kotów wolnożyjących w ramach bezpłatnego dokarmiania powinien: 

1) prowadzić regularnie dokarmianie kotów w stałym i bezpiecznym dla zwierząt miejscu 

2) przechowywać karmę przekazaną przez Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Golubia-
Dobrzynia w sposób zabezpieczający ją przed zniszczeniem                i zepsuciem 

3) sprawować opiekę nad kotami w zakresie ich dokarmiania we wskazanym miejscu za akceptacją/ zgodą 
właściciela lub zarządcy nieruchomości 

4) dokarmiać koty w sposób nie uciążliwy dla mieszkańców oraz zachować porządek i czystość w miejscu 
dokarmiania 

3. Karmicielce nie przysługiwać będzie jakiekolwiek wynagrodzenie lub świadczenie             z tytułu 
dokarmiania kotów wolno żyjących 

4. Karmiciel wykonuje zadanie osobiście, jednak w wypadkach losowych bądź czasowo uzasadnionych 
może powierzyć dokarmianie innej osobie. 

5. Ilość zakupionej karmy uzależniony jest od posiadanych środków na ww. cel 

6. Przydziałem oraz zakupem karmy dla kotów wolno żyjących prowadzić będzie Wydział Gospodarki 
Komunalnej Urząd Miasta Golub-Dobrzyń, ul. Plac 1000-lecia 25 

7. Ustala się limit liczby kotów, dla których będzie wydawana karma jednemu opiekunowi w ilości do 
20 osobników. Przyjmuje się limit karmy suchej w wysokości 1 kg na 1 osobnika na jeden miesiąc oraz limit 
karmy mokrej w wysokości 0,4 kg (w zależności od wielkości puszek) na jednego osobnika w ciągu miesiąca. 

8. Wydział  Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia  zastrzega sobie prawo do 
przeprowadzenia kontroli prawidłowości wykorzystania przekazanej karmy, w szczególności zorganizowania 
karmienia w niewłaściwym miejscu, tj. niebezpiecznym dla zwierząt, lub bez zgody właściciela bądź zarządcy 
nieruchomości, niewłaściwego jej przechowywania, przekazanie karmy osobom trzecim. 

9. Bezpłatna karma będzie można odebrać osobiście lub za upoważnieniem pisemnym członka najbliższej 
rodziny. 

10. Karma będzie wydawana do wyczerpania ilości przeznaczonej do rozdysponowania w ramach jesienno-
zimowego dokarmiania kotów. 

Załącznik:  Wniosek o przyznanie karmy dla potrzeb dokarmiania wolno żyjących kotów w okresie 
jesienno-zimowym
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Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXV/126/2020 

Rady Miasta Golubia-Dobrzynia 

z dnia 7 kwietnia 2020 r. 

WNIOSEK NR......... 
o przyznanie karmy dla potrzeb dokarmiania wolno żyjących kotów w okresie jesienno-zimowym za 

miesiąc ........................... w ramach "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 
bezdomności zwierząt Gminy Miasto Golub-Dobrzyń na rok 2020“. 

Burmistrz Miasta 

       Golubia-Dobrzynia 

       Urząd Miasta Golubia-Dobrzynia 

Wydział Gospodarki Komunalnej 

ul. Plac 1000-lecia 25 

       87-400 Golub-Dobrzyń 

        

WNIOSEK NR......... 
o przyznanie karmy dla potrzeb dokarmiania wolno żyjących kotów w okresie jesienno-zimowym za 

miesiąc ........................... w ramach "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 
bezdomności zwierząt Gminy Miasto Golub-Dobrzyń na rok 2020“. 

Imię i nazwisko opiekuna społecznego kotów  lub nazwa 
jednostki 

 

Adres zamieszkania lub siedziby  
Numer telefonu  
Liczba kotów  
Miejsce przebywania kotów  
Miejsce karmienia kotów  

Zobowiązuje się przeznaczyć karmę, przyznaną mi przez Wydział Gospodarki Komunalnej Urzedu 
Miasta Golubia-dobrzynia wyłącznie do celów dokarmiania kotów wolno żyjących. O wszelkich 
zmianach związanych z ilością dokarmianych przeze mnie kotów wolno żyjących zobowiązuje się 
powiadomić osobiście pracownika Wydziału Gospodarki Komunalnej. 

Ilośc wydanej karmy  
Odebrano data i podpis  
 

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

                                                              Data i czytelny podpis karmiciela/ki: 

KLAUZULA INFORMACYJNA NA PODSTAWIE ART. 13 UST. 1 I 2 RODO* - PRZETWARZANIE 
DANYCH OSOBOWYCH W CELU WYPEŁNIENIA OBOWIĄZKU PRAWNEGO CIĄŻĄCEGO NA 

ADMINISTRATORZE 

-  WNIOSEK O PRZYZNANIE KARMY DLA POTRZEB DOKARMIANIA WOLNO ŻYJĄCYCH 
KOTÓW W OKRESIE JESIENNO-ZIMOWYM 

  W celu wypełnienia obowiązku wynikającego z art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO* 
informuję: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta Golubia-Dobrzynia,                         
Plac 1000-lecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyń, tel. 56 683 54 12. 

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) - e-mail: iod@golub-dobrzyn.pl. 
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3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na 
Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO*), tj. realizacji „Programu opieki nad zwierzętami  oraz zapobiegania 
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Golub-Dobrzyń na rok 2020” przyjętego przez Radę Miasta Golubia-
Dobrzynia  na podstawie art. 11a Ustawy z dnia z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (tj. Dz. U. 
z 2019, poz. 122, poz. 1123). 

Natomiast w przypadku podania przez Panią/Pana danych osobowych nadobowiązkowych będą one 
przetwarzane na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO*). 

4. Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa lub 
umowy powierzenia przetwarzania danych tj. podmioty świadczące usługi pocztowe, kurierskie informatyczne 
lub podmiotom, które na podstawie umowy z Gminą Miasto Golub-Dobrzyń będą świadczyły pomoc 
w zakresie przezywania karmy osobom dokarmiającym koty. 

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji 
międzynarodowej. 

6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu osiągnięcia celu, w jakim je pozyskano, a po tym 
czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa - Ustawy 
z dnia 14 lipca 1983r. o narodowym systemie archiwalnym i archiwach (Dz. U. 2019, poz. 553 z późn. zm.) 
oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, 
jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów 
zakładowych (Dz. U. Nr 14, poz. 67 z późn. zm.). Dokumentacja wytworzona w związku z realizacja zaliczana 
jest do kategorii "BE 5" i przechowywana jest w archiwum zakładowym przez 5 lat, następnie podlega 
ekspertyzie, którą przeprowadzają właściwe archiwa państwowe dla ewentualnego dokonania zmiany 
kwalifikacji archiwalnej tej dokumentacji. 

7. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo: 

- dostępu do treści danych osobowych oraz ich sprostowania, 

- żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, 
o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO*, 

- do usunięcia danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 17 ust. 3 RODO*, 

- wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO), ul. 
Stawki 2, 00-193 Warszawa, fax. 22 531 03 01 – w przypadku, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych 
osobowych następuje z naruszeniem przepisów RODO*. 

- przenoszenia danych na zasadach określonych w art. 20 RODO (w przypadku danych przetwarzanych na 
podstawie udzielonej zgody)*, 

8. Nie przysługuje Pani/Panu prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą 
prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO*. 

9. W przypadku podania przez Panią/Pana danych nadobowiązkowych, przysługuje Pani/Panu w tym 
zakresie prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody powoduje skutki na przyszłość. 
Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody 
przed jej wycofaniem. 

10. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe, gdyż przesłankę przetwarzania danych osobowych 
stanowi przepis prawa – przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne w celu wypełnienia obowiązku 
prawnego ciążącego na Administratorze. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie nierozpoznanie 
wniosku. W przypadku podania przez Panią/Pana danych nadobowiązkowych, podanie danych jest 
dobrowolne. 

11. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji,  
w tym profilowaniu.      
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* Rozporządzenie 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) 
(Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.).
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UZASADNIENIE

Zgodnie z art.11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 122

oraz poz. 1123) rada gminy zobowiązana jest do określenia w drodze uchwały, corocznie do dnia 31 marca

programu, został opracowany program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności

zwierząt.

Wobec powyższego konieczne jest przyjęcie w drodze uchwały przez Radę Miasta Golubia-Dobrzynia

„Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na ternie Gminy

Miasto Golub-Dobrzyń na rok 2020”.
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