
Projekt uchwały przedłożony 
przez Burmistrza Miasta Świebodzice 

UCHWAŁA NR .................... 
RADY MIEJSKIEJ W ŚWIEBODZICACH 

z dnia .................... 2021 r. 
w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie Gminy Świebodzice na rok 2021 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.                

z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.)  i art. 11a ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt                 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 638) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Przyjmuje się program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 
zwierząt na terenie Gminy Świebodzice na rok 2021, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Świebodzice. 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Dolnośląskiego.



 

 

 

PROGRAM OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI ORAZ ZAPOBIEGANIA 
BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT NA TERENIE GMINY ŚWIEBODZICE NA ROK 2021. 

Rozdział 1. 
Postanowienia ogólne 

 
§ 1..Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt ma   
 zastosowanie do zwierząt domowych, kotów wolno żyjących, zwierząt dzikich oraz zwierząt     
 gospodarskich, przebywających w granicach administracyjnych Gminy Świebodzice. 
§ 2. Ilekroć w programie jest mowa o: 
1) „Gminie", należy przez to rozumieć Gminę Świebodzice; 
2) „Programie”, należy przez to rozumieć Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 
 zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Świebodzice w 2021 r; 
3) „Schronisku”, należy przez to rozumieć Schronisko Bezdomnych Zwierząt z siedzibą przy                     
ul. Pogodnej 3 w Świdnicy; 
4) „Gabinecie”, należy przez to rozumieć Gabinet Weterynaryjny ,,KREVETKI” s.c. Monika Łoś, 
Angelika Rataj z siedzibą przy ul. Probusa 2 w Świebodzicach.   
§ 3. Program obejmuje realizację  następujących zadań: 
1) zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt; 
2) sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi, w tym ich dokarmianie; 
3) odławianie bezdomnych zwierząt; 
4) obligatoryjną kastrację lub sterylizację zwierząt przebywających w schronisku; 
5) poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt tj. adopcja; 
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. 

 
Rozdział 2 

Zapobieganie bezdomności zwierząt 
 

§ 4.1. W celu realizacji zadania określonego w § 3 pkt 1 Gmina zawarła stosowną umowę ze 
Schroniskiem. 
§ 5.1. Opieka nad wolno żyjącymi kotami będzie realizowana poprzez:   
1) ustalenie i monitorowanie miejsc skupisk kotów wolno żyjących; 
2) utworzenie rejestru społecznych opiekunów wolno żyjących kotów; 
3) współpracę ze społecznymi opiekunami kotów wolno żyjących; 
4) pomoc w dokarmianiu kotów wolno żyjących poprzez zakup karmy i nieodpłatne wydawanie jej 
społecznym opiekunom (karmicielom); 
5) pomoc w przetrwaniu kotów w trudnych warunkach pogodowych, tworzenie warunków do 
godnego współistnienia kotów i ludzi; 
6) zapewnienie kotom wolno żyjącym niezbędnej pomocy weterynaryjnej, leczenie osobników 
chorych; 
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7) organizowanie i pokrywanie kosztów sterylizacji lub kastracji kotów wolno żyjących, a także czasu 
niezbędnego przetrzymania zwierzęcia po zabiegu w gabinecie weterynaryjnym. 
2. Opiekunowie społeczni kotów wolno żyjących winni stosować następujące zasady: 
1).złożyć w Urzędzie Miejskim deklarację o pełnieniu funkcji opiekuna społecznego kotów wolno 
żyjących. Wzór deklaracji stanowi załącznik nr 2 do Programu; 
2) odbierać z Urzędu Miejskiego karmę dla kotów. Wzór wniosku o przyznanie suchej kary dla kotów 
wolno żyjących stanowi załącznik nr 3 do Programu; 
3) utrzymywać czystość w miejscu dokarmiania; 
4) pomagać przy wyłapywaniu kotów w celu przeprowadzenia zabiegów sterylizacji lub kastracji lub 

zauważenia chorego zwierzęcia; 
5) zgłaszać potrzebę opieki weterynaryjnej nad chorym zwierzęciem. 
3. Zabiegi kastracji lub sterylizacji kotów wolno żyjących będą wykonywane przez Gabinet. Zabieg 
sterylizacji lub kastracji odbywa się na podstawie skierowania wydanego przez Urząd Miejski                       
w Świebodzicach po rozpatrzeniu wniosku o udzielenie skierowania na zabieg. Wzór wniosku                           
o udzielenie skierowania na zabieg stanowi załącznik nr 1 do Programu. 
§ 6. W celu realizacji zadania określonego w § 3 pkt.3 Gmina zawarła stosowną umowę ze 
Schroniskiem.  

     § 7. 1..Schronisko realizuje sterylizację albo kastrację bezdomnych zwierząt. 
     2. Zabiegi sterylizacji albo kastracji mogą być prowadzone tylko przez lekarza weterynarii. 
     3. Zabiegom sterylizacji albo kastracji nie podlegają: 

1) zwierzęta w okresie 14 dni od umieszczenia ich w Schronisku, z uwagi na możliwość zgłoszenia 
się właściciela lub opiekuna; 
2) zwierzęta, u których istnieją przeciwwskazania do wykonywania zabiegów z uwagi na stan 
zdrowia lub wiek. 

     § 8. 1. Poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt realizują: 
     1).Urząd Miejski w Świebodzicach poprzez promocję adopcji zwierząt bezdomnych umieszczonych 

w schronisku na BIP Gminy; 
2).Schronisko, poprzez przekazywanie zwierząt przebywających w Schronisku do adopcji, 
prowadzenie galerii zwierząt przeznaczonych do adopcji na stronie internetowej Schroniska oraz 
organizację imprez promujących adopcję zwierząt. 
2. W przypadku zwierząt oznakowanych elektronicznie, Schronisko podejmuje próbę ustalenia 
dotychczasowego właściciela poprzez sprawdzenie zapisanych w bazie danych identyfikujących 
właściciela oraz nawiązanie z nim kontaktu w celu odebrania zagubionego zwierzęcia. 
3. Zwierzęta przebywające w Schronisku mogą być przekazane do adopcji po odbyciu 14-dniowej 
kwarantanny i po przeprowadzeniu zabiegów lekarsko-weterynaryjnych zgodnie z Regulaminem 
Schroniska. 
4. Adoptować zwierzę ze Schroniska może tylko osoba pełnoletnia, posiadająca dowód tożsamości, 
która zapewni zwierzęciu dobre warunki życia. 

      § 9.1..W celu zmniejszenia populacji bezdomnych zwierząt Gmina pokrywa koszt uśpienia ślepych 
miotów psów i kotów. 
2..Uśpieniu mogą podlegać wyłącznie zwierzęta, które są jeszcze ślepe i nie ma możliwości 
znalezienia dla nich właściciela. 
3. Usypianie ślepych miotów, wykonywać będzie Gabinet. 

     § 10. W celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich wskazuje się gospodarstwo rolne Pana 
Marka Banaś z siedzibą przy ul. Ciernie 98 w Świebodzicach. 

      § 11. Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych                                 
z udziałem zwierząt, które mają miejsce na terenie Gminy i udzielanie pomocy tym zwierzętom 
realizowane będzie przez Schronisko. 
§ 12. W celu rozszerzenia działań zmierzających do zdecydowanego zmniejszenia populacji 
bezdomnych zwierząt na terenie Gminy w 2021 roku kontynuuje się zadania polegające na 
przeprowadzaniu sterylizacji i kastracji psów i kotów z terenu Gminy posiadających swoich 
właścicieli. Sterylizacja bądź kastracja odbywać się będzie na podstawie pisemnego wniosku 



złożonego przez zainteresowanego właściciela. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 4 do Programu. 
Koszty wykonanych zabiegów sterylizacji będą pokrywane ze środków Gminy zarezerwowanych na 
ten cel. 
§ 13. Gmina zapewnia możliwość udzielenia pomocy zwierzętom dzikim na terenie Gminy, które 
uległy kolizjom drogowym i wymagają udzielenia im pomocy weterynaryjnej przez Schronisko. 
 

Rozdział 3 
Postanowienia końcowe 

 
   1..Na realizację zadań objętych Programem w 2021 r. przeznacza się z budżetu gminy środki finansowe 

w wysokości: 74.500,00 zł 
2. Środki finansowe o których mowa w ust. 1 wydatkowane będą w następujący sposób: 
1) opieka nad wolno żyjącymi kotami: 
    a) sterylizacja i kastracja, opieka weterynaryjna – 14.000,00 zł; 
    b) dokarmianie –  4.000,00 zł; 
2) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej zwierzętom poszkodowanym w wyniku zdarzeń 

drogowych – 7.000,00 zł; 
3) umieszczanie w schronisku bezpańskich psów –  45.000,00 zł; 
4) usypianie ślepych miotów zwierząt  – 500,00 zł; 
5) zapewnienie miejsca i opieki dla zwierząt bezdomnych umieszczonych we wskazanym 

gospodarstwie rolnym – 1 000,00 zł; 
6) sterylizacja/kastracja psów, kotów posiadających właścicieli –  3 000,00 zł. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik nr 1 do Programu 
opieki nad zwierzętami bezdomnymi 

oraz zapobiegania bezdomności zwierząt 
na terenie Gminy Świebodzice w  2021 r. 

 
 

Świebodzice, …........................... 
 
 
 

Urząd Miejski w Świebodzicach 
ul. Rynek 1 

58-160 Świebodzice 
 
 

 WNIOSEK O UZYSKANIE SKIEROWANIA 
NA ZABIEG STERYLIZACJI/KASTRACJI WOLNO ŻYJĄCYCH KOTÓW Z TERENU 

GMINY ŚWIEBODZICE* . 

   

 
 
 
 

Imię i Nazwisko lub nazwa jednostki 
zgłaszającej 

 

Adres zamieszkania lub siedziby  

Nr telefonu  

Ilość kotów zgłoszonych do zabiegu                                                                                             

Miejsce przebywania kotów  

Informacje dodatkowe  

 
 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych we wniosku z celu 
prowadzenia rejestru skierowań kotów wolno żyjących na zabieg sterylizacji lub kastracji zgodnie z 
art. 6 ust. 1 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) oraz oświadczam, że zapoznałem/am się z klauzulą informacyjną. 
 
 
               …..…............................................................. 
               Data i podpis wnioskodawcy 
 
 
 
 
 
 



 
KLAUZULA INFORMACYJNA 
 

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. 
 
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Burmistrz Miasta Świebodzice, ul. Rynek 1,                  
58-160 Świebodzice. 
2. Administrator Danych wyznaczył Inspektora Danych Osobowych. Wszelkie kwestie dotyczące 
danych osobowych można kierować na adres e-mail: iod@swiebodzice.pl lub tel.: 74-666-95-02. 
3. Administrator Danych przetwarza Pani/Pana dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami 
prawa, dla potrzeb prowadzenia rejestru skierowań za zabieg sterylizacji lub kastracji kotów wolno 
żyjących z terenu Gminy Świebodzice. 
4. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom. 
5. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać ujawnione właściwym organom upoważnionym zgodnie z 
obowiązującymi przepisami prawa. 
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu 
określonego w pkt 3, a po tym czasie przez okres wymagany przepisami obowiązującego prawa. 
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, 
przenoszenia, ograniczenia przetwarzania oraz sprzeciwu wobec ich przetwarzania.  
8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych 
gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO. 
9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest nieobowiązkowe, ale niezbędne do realizacji 
celu określonego w pkt 3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Załącznik nr 2 do Programu 

opieki nad zwierzętami bezdomnymi 
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt 
na terenie Gminy Świebodzice w  2021 r. 

 
 

Świebodzice, …........................... 
 
 
 

Urząd Miejski w Świebodzicach 
ul. Rynek 1 

58-160 Świebodzice 
 
 
 

DEKLARACJA OPIEKUNA SPOŁECZNEGO ZWIERZĄT 
 

 

Imię i Nazwisko  

Adres zamieszkania l  

Nr telefonu  

Gatunek zwierząt objętych opieką oraz ich 
liczba 

                                                                                            

Miejsce przebywania zwierząt  

Forma udzielanej opieki zwierzętom  

Informacje dodatkowe  

 
 
 
 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w deklaracji z celu 
prowadzenia rejestru społecznych opiekunów kotów wolno żyjących zgodnie z art. 6 ust. 1 
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) oraz oświadczam, że zapoznałem/am się z klauzulą informacyjną. 
 
 
 
 
       …..…............................................................. 
                   Data i podpis wnioskodawcy 
 
 
 
 
 



 
KLAUZULA INFORMACYJNA 
 

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. 
 
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Burmistrz Miasta Świebodzice, ul. Rynek 1,                  
58-160 Świebodzice. 
2. Administrator Danych wyznaczył Inspektora Danych Osobowych. Wszelkie kwestie dotyczące 
danych osobowych można kierować na adres e-mail: iod@swiebodzice.pl lub tel.: 74-666-95-02. 
3. Administrator Danych przetwarza Pani/Pana dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami 
prawa, dla potrzeb prowadzenia rejestru społecznych opiekunów kotów wolno żyjących na terenie 
Gminy Świebodzice. 
4. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom. 
5. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać ujawnione właściwym organom upoważnionym zgodnie z 
obowiązującymi przepisami prawa. 
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu 
określonego w pkt 3, a  po tym czasie przez okres wymagany przepisami obowiązującego prawa. 
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, 
przenoszenia, ograniczenia przetwarzania oraz sprzeciwu wobec ich przetwarzania.  
8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych 
gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO. 
9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest nieobowiązkowe, ale niezbędne do realizacji 
celu określonego w pkt 3. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Załącznik nr 3 do Programu 

opieki nad zwierzętami bezdomnymi 
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt 
na terenie Gminy Świebodzice w  2021 r. 

 
 

Świebodzice, …........................... 
 
 
 

Urząd Miejski w Świebodzicach 
ul. Rynek 1 

58-160 Świebodzice 
 
 
 

WNIOSEK O PRZYZNANIE SUCHEJ KARMY DLA KOTÓW WOLNOŻYJĄCYCH 
 

 

Imię i Nazwisko  

Adres zamieszkania  

Numer telefonu  

Ilość kotów  

Miejsce przebywania kotów  

 
 
 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych we wniosku w celu 
prowadzenia rejestru karmicieli kotów wolno żyjących zgodnie z art. 6 ust. 1 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) oraz 
oświadczam, że zapoznałem/am się z klauzulą informacyjną. 
 
 
 
 
       …..…............................................................. 
                   Data i podpis wnioskodawcy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
KLAUZULA INFORMACYJNA 
 

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. 
 
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Burmistrz Miasta Świebodzice, ul. Rynek 1,                  
58-160 Świebodzice. 
2. Administrator Danych wyznaczył Inspektora Danych Osobowych. Wszelkie kwestie dotyczące 
danych osobowych można kierować na adres e-mail: iod@swiebodzice.pl lub tel.: 74-666-95-02. 
3. Administrator Danych przetwarza Pani/Pana dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami 
prawa, dla potrzeb prowadzenia rejestru karmicieli kotów wolno żyjących na terenie Gminy 
Świebodzice. 
4. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom. 
5. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać ujawnione właściwym organom upoważnionym zgodnie z 
obowiązującymi przepisami prawa. 
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu 
określonego w pkt 3, a  po tym czasie przez okres wymagany przepisami obowiązującego prawa. 
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, 
przenoszenia, ograniczenia przetwarzania oraz sprzeciwu wobec ich przetwarzania.  
8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych 
gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO. 
9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest nieobowiązkowe, ale niezbędne do realizacji 
celu określonego w pkt 3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik nr 4 do Programu 
opieki nad zwierzętami bezdomnymi 

oraz zapobiegania bezdomności zwierząt 
na terenie Gminy Świebodzice w  2021 r. 

 
                                 Świebodzice,  ......................................... 

 
Urząd Miejski w Świebodzicach 

ul. Rynek 1 
58-160 Świebodzice 

 
 

 WNIOSEK O UZYSKANIE SKIEROWANIA 
NA ZABIEG STERYLIZACJI/KASTRACJI  ZWIERZĘCIA, KTÓREGO WŁAŚCICIEL 

JEST MIESZKAŃCEM GMINY ŚWIEBODZICE 
 
 

Dane właściciela zwierzęcia:  

Imię i Nazwisko  

Adres zamieszkania  

Nr telefonu  

Zwierzę zgłaszane na zabieg (gatunek, płeć, 
waga) 
 

 

 
Oświadczenie właściciela zwierzęcia 

1. Oświadczam, że zwierzę o którego kastrację/sterylizację wnioskuję, na stałe przebywa, na terenie 
Gminy Świebodzice. 
2. Zobowiązuję się do dostarczenia i odebrania zwierzęcia w terminie uzgodnionym z lekarzem 
weterynarii. 
3. Zobowiązuję się do pokrycia kosztów badania ogólnego w przypadku niezakwalifikowania do 
zabiegu. 
4. Gmina Świebodzice jest podmiotem finansującym w/w zabieg i nie ponosi odpowiedzialności za 
powikłania lub śmierć zwierzęcia wynikające z przeprowadzonego zabiegu, w związku z 
powyższym oświadczam, że nie będę zgłaszał/a roszczeń w stosunku do Gminy Świebodzice. 
5. W przypadku śmierci zwierzęcia podczas zabiegu zobowiązuję się do pokrycia kosztów utylizacji 
zwłok. 
 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych we wniosku w celu 
prowadzenia rejestru skierowań na zabieg sterylizacji/kastracji zwierząt, których właściciel jest 
mieszkańcem Gminy Świebodzice zgodnie z art. 6 ust. 1 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) oraz oświadczam, że 
zapoznałem/am się z klauzulą informacyjną. 
 
       …..…............................................................. 
                   Data i podpis wnioskodawcy 
 
 



KLAUZULA INFORMACYJNA 
 

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. 
 
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Burmistrz Miasta Świebodzice, ul. Rynek 1,                  
58-160 Świebodzice. 
2. Administrator Danych wyznaczył Inspektora Danych Osobowych. Wszelkie kwestie dotyczące 
danych osobowych można kierować na adres e-mail: iod@swiebodzice.pl lub tel.: 74-666-95-02. 
3. Administrator Danych przetwarza Pani/Pana dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami 
prawa, dla potrzeb prowadzenia  rejestru skierowań na zabieg sterylizacji/kastracji zwierząt, których 
właściciel jest mieszkańcem Gminy Świebodzice. 
4. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom. 
5. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać ujawnione właściwym organom upoważnionym zgodnie z 
obowiązującymi przepisami prawa. 
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu 
określonego w pkt 3, a  po tym czasie przez okres wymagany przepisami obowiązującego prawa. 
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, 
przenoszenia, ograniczenia przetwarzania oraz sprzeciwu wobec ich przetwarzania.  
8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych 
gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO. 
9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest nieobowiązkowe, ale niezbędne do realizacji 
celu określonego w pkt 3. 
 



UZASADNIENIE

Na podstawie art.11a ustawy o ochronie zwierząt z dnia 21 sierpnia 1997 r. (Dz.U. z 2020
poz. 638 ), Rada Gminy określa w drodze uchwały, corocznie do dnia 31 marca, program opieki
nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt. Stanowi to wypełnienie
obowiązku zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom przez Gminę, wynikającego z art. 11 ust. 1
ustawy.

W związku z powyższym opracowany został Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Świebodzice w 2021 r., który stanowi
załącznik do uchwały.

Obejmuje on swoim zakresem:

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;

9) wprowadzenie mechanizmów zachęcających właścicieli zwierząt do wykonywania zabiegów
sterylizacji oraz kastracji psów i kotów;

Zgodnie ze wskazaniami ustawy o ochronie zwierząt Program został przedstawiony do
zaopiniowania Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii w Świdnicy, kołu łowieckiemu na terenie
gminy Świebodzice oraz organizacjom społecznych, których statutowym celem działania jest
ochrona zwierząt (Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce Oddział w Świdnicy oraz Straż
dla Zwierząt Iwona Frankowska w Boguszowie Gorcach). W ustawowym terminie na wniesienie
uwag przez w/w podmioty opiniujące nie wpłynęły uwagi do projektu Programu.

Wydatki związane z finansowaniem Programu są przewidziane w budżecie Gminy na rok 2021.

W świetle powyższego przyjęcie uchwały jest uzasadnione.
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