
 
 

UCHWAŁA NR XXXIV/341/2021 
RADY MIEJSKIEJ W GRYFICACH 

z dnia 24 marca 2021 r. 

w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 
zwierząt na terenie Gminy Gryfice w roku 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 i 1378) i art. 11a 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 Gryfice w roku 2021" stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gryfic. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Zachodniopomorskiego. 

   

   
Przewodniczący Rady 

 
 

Tomasz Kaszlej 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 23 kwietnia 2021 r.

Poz. 1715



Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXIV/341/2021 

Rady Miejskiej w Gryficach 

z dnia 24 marca 2021 r. 

PROGRAM OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI ORAZ ZAPOBIEGANIA 
BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT NA TERENIE GMINY GRYFICE W ROKU 2021 

Rozdział 1. 
Postanowienia ogólne 

§ 1. 1. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt z ternu 
gminy Gryfice, zwany w dalszej części Programem, jest zgodny z ustawą o ochronie zwierząt i ma 
zastosowanie do wszystkich zwierząt domowych, w szczególności do psów i kotów a także kotów wolno 
żyjących oraz zwierząt gospodarskich. 

2. Program określa ogólne wytyczne dotyczące zapewnienia opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 
zapobiega bezdomności zwierząt poprzez określenie celów i zadań realizowanych w roku 2021 wraz ze 
wskazaniem realizujących je jednostek. 

§ 2. Ilekroć w Programie jest mowa o: 

1. Gminie – należy przez to rozumieć Gminę Miasta Gryfice, 

2. Schronisku – należy przez to rozumieć Komunalne Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt z siedzibą 
w Sosnowicach, 

3. Lecznica Weterynaryjna – należy przez to rozumieć Lecznicę Weterynaryjną „ADAMS” z siedzibą 
w Gryficach, ul. Śniadeckich 44, 

4. opiekunie społecznym – należy przez to rozumieć osobę, która dobrowolnie sprawuje opiekę nad kotami 
wolno bytującymi na terenie Gminy Gryfice oraz posiada Kartę Społecznego Opiekuna Bezdomnych Kotów na 
terenie Gminy Gryfice, wydaną przez Wydział Rolnictwa, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony 
Środowiska Urzędu Miejskiego w Gryficach, 

5. organizacji społecznej – należy przez to rozumieć organizacje pozarządowe, których statutowym celem 
działania jest ochrona zwierząt, 

6. bezdomnym zwierzęciu – należy przez to rozumieć zwierzę domowe lub gospodarskie, które uciekło, 
zabłądziło lub zostało porzucone przez dotychczasowego właściciela i nie ma możliwości ustalenia jego 
prawnego opiekuna, nie dotyczy to żyjących na wolności kotów. 

§ 3. Koordynatorem i wykonawca Programu jest Burmistrz Gryfic za pośrednictwem Wydziału Rolnictwa, 
Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Gryficach, przy współpracy z: 

1. Strażą Miejską w Gryficach, 

2. Zakładem Usług Komunalnych w Gryficach przy ul. Zielonej 5, 

3. Komunalnym Schroniskiem dla Bezdomnych Zwierząt z siedzibą w Sosnowicach, 

4. organizacjami społecznymi, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt. 

Rozdział 2. 
Cele programu 

§ 4. Ustala się, że Program ma na celu: 

1. zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Gryfice, w szczególności poprzez 
poszukiwanie nowych właścicieli dla zwierząt, 

2. poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt, 

3. zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom, w tym leczenie i dokarmianie, szczególnie w okresie 
zimowym, 
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4. planowanie znakowania zwierząt w gminie, 

5. poprawę bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie gminy, 

6. edukację mieszkańców w zakresie opieki nad zwierzętami domowymi, 

7. promowanie właściwych postaw i zachowań wobec zwierząt bezdomnych, 

8. zmniejszenie populacji zwierząt bezdomnych poprzez zapewnienie miejsca w schronisku psom 
zagubionym, wałęsającym się lub odebranym na podstawie zapisów ustawy o ochronie zwierząt, 

9. zmniejszenie populacji zwierząt bezdomnych, poprzez sterylizację, kastrację psów oraz kotów, 

10. usypianie ślepych miotów. 

Rozdział 3. 
Odławianie bezdomnych zwierząt 

§ 5. Odławianiu podlegają zwierzęta domowe i gospodarskie, które uciekły, zabłąkały się lub zostały 
porzucone przez człowieka, a nie istnieje możliwość ustalenia właściciela lub innej osoby, pod której opieką 
zwierze dotąd pozostawało. 

§ 6. 1. Odławianiem bezpańskich zwierząt z terenu Gminy Gryfice realizowane jest przez Straż Miejską 
przy współpracy z Zakładem Usług Komunalnych na indywidualne zgłoszenie mieszkańców gminy o bytności 
bezpańskiego zwierzęcia. 

2. Odłowione psy trafiają do Schroniska gdzie podlegają obligatoryjnej sterylizacji i kastracji. 

3. Odłowienie zwierząt agresywnych zostanie zlecone uprawnionemu łapaczowi, z którym zostanie spisana 
stosowna umowa na wykonanie usługi. 

§ 7. Zapewnienie bezdomnym psom miejsca w Schronisku: 

1. Gmina Gryfice zapewnia opiekę bezdomnym psom poprzez partycypowanie w kosztach utrzymania 
schroniska dla bezdomnych zwierząt w Schronisku. Zadanie to odbywa się na podstawie Porozumienia 
Komunalnego z Gminą Golczewo zawartego od dnia 01 sierpnia 2017 roku na czas nieoznaczony. 

2. Porozumienie zapewnia przyjmowanie do schroniska bezdomnych psów z terenu Gryfic. 

Rozdział 4. 
Opieka nad wolno żyjącymi kotami 

§ 8. Gmina prowadzi działania związane z opieką nad wolno żyjącymi kotami między innymi poprzez 
dostarczanie budek oraz ich dokarmianie. 

§ 9. 1. Zarejestrowany opiekun społeczny ma prawo, w celu dokarmienia wolno żyjących kotów, do 
odbioru w okresie zimowym suchej karmy. 

2. Karma wydawana jest do wyczerpania zapasów przez pracownika Wydziału Rolnictwa, Gospodarki 
Nieruchomościami i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Gryficach jedynie zarejestrowanym 
opiekunom społecznym, a w sytuacjach szczególnych organizacjom społecznym. 

§ 10. 1. Zapobieganie wzrostowi populacji zwierząt dotyczy wolno żyjących kotów, a działania są 
skierowane do opiekunów i organizacji społecznych. 

2. Celem działań zapobiegania wzrostowi populacji zwierząt bezdomnych jest utrzymanie populacji kotów 
na minimalnym poziomie oraz zapobieganie występowania zbyt licznych skupisk kotów. 

3. Gmina prowadzi działania zapobiegające wzrostowi populacji zwierząt bezdomnych poprzez sterylizację 
i kastrację kotów wolno żyjących. 

§ 11. Zabiegi sterylizacji i kastracji kotów wolno żyjących wykonywane będą w lecznicy weterynaryjnej 
„ADAMS”, z którą Gmina ma podpisaną umowę na wykonywanie usług weterynaryjnych, na określonych 
zasadach: 

1. Gmina pokrywa całkowity koszt zabiegów, pod warunkiem że zgłoszony kot jest wolno żyjący, 

2. do korzystania z usług weterynaryjnych są upoważnieni opiekunowie społeczni. 
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3. koty do objęcia zabiegiem dostarczane są do lecznicy weterynaryjnej przez opiekunów społecznych ich 
staraniem i na ich koszt, 

4. opiekun społeczny odbiera koty po wykonaniu zabiegu i wypuszcza je po okresie rekonwalescencji 
w miejscu ich wcześniejszego bytowania lub w uzasadnionych przypadkach w miejscu uzgodnionym 
z pracownikiem Wydziału Rolnictwa, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska Urzędu 
Miejskiego w Gryficach. 

Rozdział 5. 
Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt 

§ 12. Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt domowych jest realizowane przez: 

1. Schronisko, poprzez przekazywanie zwierząt do adopcji (publikacja zdjęć zwierząt na stronie 
internetowej, przeprowadzanie akcji promujących adopcję zwierząt, współpraca z wolontariuszami). 

2. Organizacje pozarządowe poprzez prowadzenie akcji promujących adopcję zwierząt bezdomnych 
z terenu gminy. 

3. Gminę Gryfice wraz ze Strażą Miejską poprzez przekazywanie informacji wraz ze zdjęciem 
o odłowionych zwierzętach do lokalnych portali informacyjnych, prasy lokalnej lub umieszczeniu ich na 
stronie www.gryfice.eu    

Rozdział 6. 
Usypianie ślepych miotów 

§ 13. 1. Wykonanie tego zadania zleca się lekarzowi Lecznicy Weterynaryjnej „ADAMS”, z którym Gmina 
podpisała stosowną umowę na wykonanie zabiegów weterynaryjnych. 

2. Zwierzęta mogą być dostarczane do Lecznicy przez mieszkańców Gminy. 

3. Decyzję o kwalifikacji miotu do uśpienia podejmuje lekarz weterynarii. 

4. Po uśpieniu zwłoki zwierząt pozostawia się w Lecznicy, w celu przekazania ich do utylizacji. 

5. Zgłaszane ślepe mioty bezpańskich zwierząt będą usypiane na koszt Gminy. 

Rozdział 7. 
Wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich 

§ 14. Zwierzęta gospodarskie, odebrane na podstawie decyzji administracyjnej Burmistrza Gryfic, 
o czasowym odebraniu ich właścicielowi lub opiekunowi, umieszczane będą pod tymczasową opieką 
w gospodarstwie rolnym „Gospodarstwo Rolne Czesław Torchała” w miejscowości Stawno. 

Rozdział 8. 
Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt 

§ 15. 1. Całodobowa opieka weterynaryjna będzie prowadzona przez Lecznicę Weterynaryjną „ADAMS” 
z siedzibą przy ul. Śniadeckich 44, w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt wolno żyjących, 
bezdomnych a także posiadających właściciela, z którym kontakt nie jest możliwy, a zwierzę wymaga 
natychmiastowej pomocy. 

2. Właściciel zwierzęcia, które uległo wypadkowi, jest zobowiązany do zwrócenia poniesionych kosztów 
leczenia. 

Rozdział 9. 
Prowadzenie rejestru opiekunów społecznych kotów wolno żyjących 

§ 16. 1. Wydział Rolnictwa, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego 
w Gryficach prowadzi rejestr osób bezinteresownie opiekujących się wolno żyjącymi i bezdomnymi kotami 
pod nazwą „Rejestr opiekunów społecznych kotów wolno żyjących na terenie Gmin Gryfice”. 

2. Każdej zarejestrowanej osobie wydawana jest specjalna Karta Społecznego Opiekuna Bezdomnych 
Kotów, która uprawnia do: 

1) korzystania z usług lecznicy weterynaryjnej współpracującej z Gmina Gryfice, dotyczących kastracji, 
sterylizacji i leczenia kotów wolno żyjących, po wcześniejszym uzgodnieniu z pracownikiem Wydziału 
Rolnictwa, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska; 
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2) odbioru suchej karmy w okresie zimowym do dokarmiania kotów wolno żyjących. 

3. Do zadań opiekuna społecznego kotów bezdomnych i wolno żyjących wchodzi również pomoc przy 
wyłapywaniu kotów wymagających kastracji, sterylizacji lub leczenia oraz zgłaszanie zapotrzebowania na 
postawienie nowych budek dla kotów i remontu już istniejących. 

Rozdział 10. 
Plan znakowania zwierząt w Gminie 

§ 17. Plan znakowania zwierząt na terenie Gminy Gryfice obejmuje znakowanie bezpańskich psów przed 
przekazaniem ich do Schroniska lub adopcji oraz znakowanie bezpańskich i wolno żyjących kotów, celem ich 
identyfikacji, poprzez wszczepienie pod skórę elektronicznego mikroprocesora. 

Rozdział 11. 
Finansowanie Programu 

§ 18. 1. W budżecie gminy zabezpieczono środki finansowe w wysokości 226 000,00 zł, przeznaczone na 
realizację zadań wynikających z Programu. 

2. Wskazane w pkt 1 środki finansowe, wydatkowane będą na niżej wymienione zadania w wysokości: 

1) 130 000,00 zł – zapewnienie miejsc bezdomnym zwierzętom w Schronisku oraz partycypacja w kosztach 
jego utrzymania, 

2) 65 000,00 zł – świadczenie usług weterynaryjnych dla bezdomnych psów i kotów oraz kotów wolno 
żyjących, a także zwierząt uległych wypadkowi w zdarzeniu drogowym na terenie gminy, 

3) 10 000,00 zł – zakup karmy dla bezpańskich i wolno żyjących kotów z terenu gminy, 

4) 5 000,00 zł – odbiór, transport i utylizacja zwłok padłych zwierząt z terenu gminy, 

5) 2 000,00 zł – postawienie nowych budek dla kotów wolno żyjących oraz remont już istniejących, 

6) 10 000,00 zł – transport zwierząt z terenu gminy do schroniska, 

7) 4 000,00 zł – czipowanie bezpańskich zwierząt.
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Załącznik Nr 1 do Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi 
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gryfice

REJESTR OPIEKUNÓW SPOŁECZNYCH

zdeklarowanych w ramach „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gryfice”

Lp.
Imię i nazwisko 

opiekuna społecznego
Adres

zamieszkania
Numer
telefonu

Numer
karty
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Załącznik Nr 2 do Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi 
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gryfice

KWESTIONARIUSZ OSOBOWY 
DLA OSÓB STARAJĄCYCH SIĘ O KARTĘ OPIEKUNA SPOŁECZNEGO WOLNO

ŻYJĄCYCH KOTÓW NA TERENIE GMINY GRYFICE

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

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

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

3. Numer telefonu:* .............................................................................................................................

4. Ilość i płeć kotów objętych opieką: .................................................................................................

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

5. Ilość kotek wysterylizowanych: .......................................................................................................

6. Ilość kotów wykastrowanych: ..........................................................................................................

7. Miejsce przebywania kotów wolno żyjących: .................................................................................

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

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

8. Ilość budek dla kotów znajdujących się na terenie objętym opieką przez wolontariusza oraz

miejsce ich posadowienia: ...............................................................................................................

Wyrażam  zgodę  na  przetwarzanie  moich  danych  osobowych  zawartych  w  niniejszym
kwestionariuszu  dla  potrzeb  realizacji  „Programu opieki  nad  zwierzętami  bezdomnymi
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gryfice”.TAK NIE

….......................................................… ….......................................................…
miejscowość, data podpis osoby wypełniającej kwestionariusz

1. Administratorem danych osobowych jest Gmina Gryfice, ul. Plac Zwycięstwa 37, 72-300 Gryfice,

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@urzad.gryfice.eu

3. Pani/Pana  dane  osobowe  przetwarzane  będą  w  celu  realizacji  Programu  opieki  nad  zwierzętami
bezdomnymi  oraz  zapobiegania  bezdomności  zwierząt  na  terenie  Gminy  Gryfice”  na  podstawie
udzielonej zgody.

4. Odbiorcami danych osobowych są podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie
przepisów prawa oraz przychodnia weterynaryjna, z którą gmina podpisuje umowę na świadczenie usług.

5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do czasu wycofania zgody i przez 5 lat archiwizacji, albo
przez 10 lat od daty złożenia wniosku. 

6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania
lub  ograniczenia  przetwarzania  oraz  prawo  do  wycofania  zgody.  Wycofanie  zgody  nie  wpływa  na
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

7. Ma  Pani/Pan  prawo  wniesienia  skargi  do  organu  nadzorczego  Prezesa  Urzędu  Ochrony  Danych
Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

8. Podanie danych osobowych w jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji Programu.
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Załącznik Nr 3 do Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi 
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gryfice

OŚWIADCZENIE OPIEKUNA SPOŁECZNEGO 

WOLNO ŻYJĄCYCH KOTÓW NA TERENIE GMINY GRYFICE

Ja, niżej podpisany, oświadczam, że koty przebywające pod moją opieką są wolno żyjące i nie

stanowią mojej własności. Zobowiązuję się także do informowania Urzędu Miejskiego w Gryficach

o wszelkich zmianach danych podanych w kwestionariuszu osobowym, w tym o fakcie zaprzestania

udzielania zadeklarowanej przeze mnie pomocy.

….......................................................… ….......................................................…
miejscowość, data podpis osoby wypełniającej kwestionariusz

1. Administratorem danych osobowych jest Gmina Gryfice, ul. Plac Zwycięstwa 37, 72-300 Gryfice,

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@urzad.gryfice.eu

3. Pani/Pana  dane  osobowe  przetwarzane  będą  w  celu  realizacji  Programu  opieki  nad  zwierzętami
bezdomnymi  oraz  zapobiegania  bezdomności  zwierząt  na  terenie  Gminy  Gryfice”  na  podstawie
udzielonej zgody.

4. Odbiorcami danych osobowych są podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie
przepisów prawa oraz przychodnia weterynaryjna, z którą gmina podpisuje umowę na świadczenie usług.

5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do czasu wycofania zgody i przez 5 lat archiwizacji., albo
przez 10 lat od daty złożenia wniosku  

6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania
lub  ograniczenia  przetwarzania  oraz  prawo  do  wycofania  zgody.  Wycofanie  zgody  nie  wpływa  na
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

7. Ma  Pani/Pan  prawo  wniesienia  skargi  do  organu  nadzorczego  Prezesa  Urzędu  Ochrony  Danych
Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

8. Podanie danych osobowych w jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji Programu.
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Załącznik Nr 4 do Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gryfice

WZÓR KARTY SPOŁECZNEGO OPIEKUNA WOLNO ŻYJĄCYCH KOTÓW NA TERENIE
GMINY GRYFICE

strona 1 strona 2
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Załącznik Nr 5 do Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi 
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gryfice

Gryfice, dnia……………………..

BURMISTRZ GRYFIC

WNIOSEK O UZYSKANIE SKIEROWANIA NA ZABIEG
STERYLIZACJI / KASTRACJI* LUB UŚPIENIE ŚLEPEGO MIOTU*

w ramach „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gryfice”

Imię i nazwisko lub
nazwa jednostki Zgłaszającej

Adres zamieszkania lub siedziby, 
numer telefonu*

Ilość kotów zgłoszonych do zabiegu (szt.)

Rodzaj 
zabiegu:

sterylizacja* (szt.)
kastracja* (szt.)
uśpienie ślepego miotu* (szt.)

Miejsce przebywania zwierząt

Informacje dodatkowe

Oświadczam, że zgłoszone przeze mnie do zabiegu bezpłatnej sterylizacji/kastracji zwierzęta są wolno żyjące.

………………………………………...
 podpis wnioskodawcy

Wyrażam  zgodę  na  przetwarzanie  moich  danych  osobowych  zawartych  w  niniejszym
kwestionariuszu  dla  potrzeb  realizacji  „Programu opieki  nad  zwierzętami  bezdomnymi
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gryfice”.TAK NIE

….......................................................… ….......................................................…
miejscowość, data  podpis wnioskodawcy

1. Administratorem danych osobowych jest Gmina Gryfice, ul. Plac Zwycięstwa 37, 72-300 Gryfice,
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@urzad.gryfice.eu
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz

zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gryfice” na podstawie udzielonej zgody.
4. Odbiorcami danych osobowych są podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów

prawa oraz przychodnia weterynaryjna, z którą gmina podpisuje umowę na świadczenie usług.
5. Dane osobowe przechowywane będą do czasu wycofania zgody i przez 5 lat archiwizacji., albo przez 10 lat od daty

złożenia wniosku  
6. Posiada  Pani/Pan  prawo  do  żądania  od  administratora  dostępu  do  danych  osobowych,  ich  sprostowania  lub

ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wycofania zgody. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

7. Ma Pani/Pan  prawo  wniesienia  skargi  do  organu  nadzorczego  Prezesa  Urzędu  Ochrony Danych  Osobowych,  
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

8. Podanie danych osobowych w jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji Programu.
_______________________
*niepotrzebne skreślić
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Załącznik Nr 6  do Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi 
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gryfice

Gryfice, dnia……………………..

BURMISTRZ GRYFIC

WNIOSEK O UZYSKANIE SKIEROWANIA NA ODBIÓR TABLETEK ANTYKONCEPCYJNYCH 
DLA BEZDOMNYCH KOTÓW Z TERENU GMINY GRYFICE

w ramach „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gryfice”

Imię i nazwisko lub
nazwa jednostki Zgłaszającej

Adres zamieszkania lub siedziby, 
numer telefonu*
Ilość kotów zgłoszonych do podawania środków 
antykoncepcyjnych (szt.)

Miejsce przebywania zwierząt

Informacje dodatkowe

Oświadczam, że zgłoszone przeze mnie zwierzęta są wolno żyjące.

………………………………………...
 podpis wnioskodawcy

Wyrażam  zgodę  na  przetwarzanie  moich  danych  osobowych  zawartych  w  niniejszym
kwestionariuszu  dla  potrzeb  realizacji  „Programu opieki  nad  zwierzętami  bezdomnymi
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gryfice”.TAK NIE

….......................................................… ….......................................................…
miejscowość, data podpis wnioskodawcy

1. Administratorem danych osobowych jest Gmina Gryfice, ul. Plac Zwycięstwa 37, 72-300 Gryfice,
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@urzad.gryfice.eu
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz

zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gryfice” na podstawie udzielonej zgody.
4. Odbiorcami danych osobowych są podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów

prawa oraz przychodnia weterynaryjna, z którą gmina podpisuje umowę na świadczenie usług.
5. Dane osobowe przechowywane będą do czasu wycofania zgody i przez 5 lat archiwizacji., albo przez 10 lat od daty

złożenia wniosku  
6. Posiada  Pani/Pan  prawo  do  żądania  od  administratora  dostępu  do  danych  osobowych,  ich  sprostowania  lub

ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wycofania zgody. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul.
Stawki 2, 00-193 Warszawa.

8. Podanie danych osobowych w jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji Programu.
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Załącznik Nr 7 do Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi 
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gryfice

Gryfice, dnia……………………..

BURMISTRZ GRYFIC

WNIOSEK O UZYSKANIE SKIEROWANIA NA LECZENIE OGÓLNE
w ramach „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania

bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gryfice”

Imię i nazwisko lub
nazwa jednostki Zgłaszającej

Adres zamieszkania lub siedziby, 
numer telefonu*

Leczenie ogólne - ilość zwierząt 

Miejsce przebywania zwierząt

Informacje dodatkowe

Oświadczam, że zgłoszone przeze mnie do leczenia ogólnego zwierzęta są wolno żyjące.

………………………………………...
 podpis wnioskodawcy

Wyrażam  zgodę  na  przetwarzanie  moich  danych  osobowych  zawartych  w  niniejszym
kwestionariuszu  dla  potrzeb  realizacji  „Programu opieki  nad  zwierzętami  bezdomnymi
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gryfice”.TAK NIE

….......................................................… ….......................................................…
miejscowość, data podpis wnioskodawcy

1. Administratorem danych osobowych jest Gmina Gryfice, ul. Plac Zwycięstwa 37, 72-300 Gryfice,
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@urzad.gryfice.eu
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz

zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gryfice” na podstawie udzielonej zgody.
4. Odbiorcami danych osobowych są podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów

prawa oraz przychodnia weterynaryjna, z którą gmina podpisuje umowę na świadczenie usług.
5. Dane osobowe przechowywane będą do czasu wycofania zgody i przez 5 lat archiwizacji., albo przez 10 lat od daty

złożenia wniosku  
6. Posiada  Pani/Pan  prawo  do  żądania  od  administratora  dostępu  do  danych  osobowych,  ich  sprostowania  lub

ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wycofania zgody. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul.
Stawki 2, 00-193 Warszawa.

8. Podanie danych osobowych w jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji Programu.
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Załącznik Nr 8 do Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi 
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gryfice

Gryfice, dnia……………………..

BURMISTRZ GRYFIC

WNIOSEK O UZYSKANIE PRZEZ WOLONTARIUSZY KARMY
DLA BEZDOMNYCH KOTÓW Z TERENU GMINY GRYFICE 

w ramach „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gryfice”

Imię i nazwisko lub
nazwa jednostki Zgłaszającej

Adres zamieszkania lub siedziby, 
numer telefonu*

Ilość bezdomnych kotów (szt.)

Miejsce przebywania zwierząt

Informacje dodatkowe

………………………………………...
 podpis wnioskodawcy

Wyrażam  zgodę  na  przetwarzanie  moich  danych  osobowych  zawartych  w  niniejszym
kwestionariuszu  dla  potrzeb  realizacji  „Programu opieki  nad  zwierzętami  bezdomnymi
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gryfice”.TAK NIE

….......................................................… ….......................................................…
miejscowość, data podpis wnioskodawcy

1. Administratorem danych osobowych jest Gmina Gryfice, ul. Plac Zwycięstwa 37, 72-300 Gryfice,
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@urzad.gryfice.eu
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz

zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gryfice” na podstawie udzielonej zgody.
4. Odbiorcami danych osobowych są podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów

prawa oraz przychodnia weterynaryjna, z którą gmina podpisuje umowę na świadczenie usług.
5. Dane osobowe przechowywane będą do czasu wycofania zgody i przez 5 lat archiwizacji., albo przez 10 lat od daty

złożenia wniosku  
6. Posiada  Pani/Pan  prawo  do  żądania  od  administratora  dostępu  do  danych  osobowych,  ich  sprostowania  lub

ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wycofania zgody. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul.
Stawki 2, 00-193 Warszawa.

8. Podanie danych osobowych w jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji Programu.
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