
 - Projekt- 

Uchwała Nr ………………………… 

Rady Miejskiej w Radzyminie 

z dnia ……………………… 2023 r. 

 

w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt 

na terenie Gminy Radzymin w 2023 roku.  

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  

o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r. poz. 40) oraz art. 11a ust. 1 ustawy z dnia 21 

sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r. poz. 572) Rada Miejska w 

Radzyminie uchwala, co następuje:  

§ 1. 

Określa się Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 

terenie Gminy Radzymin w 2023 roku, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.  

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Radzymina.  

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Mazowieckiego. 

 

 

 

 

 



Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami 

bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Radzymin  

w 2023 roku. 

Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywanie w myśl art. 11  

ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r. poz. 

572) należy do zadań własnych gminy. Zgodnie z art. 11a ust. 1 wymienionej ustawy rada gminy 

wypełniając obowiązek określony w art. 11 ust. 1 ustawy, określa w drodze uchwały program opieki 

nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt. Realizacja programu ma na 

celu rozwiązanie złożonego problemu bezdomności zwierząt, którego głównymi przyczynami są: 

niekontrolowane rozmnażanie, ucieczki zwierząt, porzucanie zwierząt przez dotychczasowych 

właścicieli, brak ujednoliconego systemu identyfikacji zwierząt domowych, jak również niska 

świadomość społeczeństwa w zakresie metod zapobiegania bezdomności ze szczególnym 

uwzględnieniem sterylizacji i kastracji. Program zakłada zachęcanie właścicieli i opiekunów 

społecznych zwierząt do sterylizacji, kastracji i elektronicznego znakowania zwierząt. 

Wprowadzenie działań promowanych w niniejszym programie bezpośrednio przyczyni się do 

ograniczenia bezdomności zwierząt domowych na terenie gminy. Koszty realizacji programu ponosi 

gmina. W programie wskazano wysokość środków finansowych przeznaczonych na jego realizację oraz 

sposób ich wydatkowania. 

Zgodnie z art. 11a ust. 7 ustawy projekt programu został przedstawiony do zaopiniowania 

Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii w Warszawie, organizacjom społecznym, których statutowym 

celem działania jest ochrona zwierząt oraz dzierżawcom i zarządcom obwodów łowieckich. Przyjęcie 

opracowanego programu pozwoli na stopniowe zmniejszanie populacji bezdomnych psów, kotów oraz 

kotów wolno żyjących oraz wpłynie na polepszanie warunków ich życia.  

Z uwagi na powyższe podjęcie przedmiotowej uchwały jest zasadne.  



– Projekt – 

 Załącznik 

do uchwały Nr ……………………… 

 Rady Miejskiej w Radzyminie 

z dnia …………………….. . 

 

 

PROGRAM OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI ORAZ ZAPOBIEGANIA BEZDOMNOSCI 

ZWIERZĄT NA TERENIE GMINY RADZYMIN W 2023 ROKU 

WPROWADZENIE 

„Zwierzę, jako istota żyjąca, zdolna do odczuwania cierpienia, nie jest rzeczą. Człowiek jest mu 

winien poszanowanie, ochronę i opiekę." (art. 1 ustawy o ochronie zwierząt z dnia  

21 sierpnia 1997 r.). 

Podstawą prawną podjęcia przez Radę Miejską w Radzyminie uchwały w sprawie „Programu opieki 

nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Radzymin”, 

zwanego dalej Programem jest art. 11a ust. 1 ustawy o ochronie zwierząt  

z dnia 21 sierpnia 1997 r. 

Program ma zastosowanie do wszystkich zwierząt domowych, w szczególności psów  

i kotów, w tym kotów wolno żyjących oraz zwierząt gospodarskich.  

Większość działań określonych w Programie dotyczy psów i kotów, ponieważ skala bezdomności tych 

zwierząt na terenie Gminy jest największa. 

Bezdomność zwierząt jest zjawiskiem społecznym, którego głównymi przyczynami są:  

1) niekontrolowane rozmnażanie zwierząt;  
2) porzucanie zwierząt przez właścicieli; 
3) ucieczki zwierząt; 
4) łatwość pozyskiwania zwierząt; 
5) brak edukacji i wiedzy społeczeństwa w zakresie metod zapobiegania bezdomności,  

ze szczególnym uwzględnieniem sterylizacji i kastracji.  
 

Elektroniczne znakowanie (czipowanie) zwierząt, to jedna z głównych metod zapobiegania ich 

bezdomności. Dane o zaczipowanych zwierzętach wprowadzane są do Międzynarodowej Bazy Safe - 

Animal, zrzeszonej w European Pet Network, co pozwala na szybkie odnajdywanie właścicieli 

zagubionych zwierząt.  

Sterylizacja i kastracja (pozbawienie możliwości rozmnażania) zwierząt bezdomnych oraz domowych 

to najskuteczniejsza metoda unikania niekontrolowanej rozrodczości. Dlatego, Program obejmuje 

m.in. finansowanie kosztów zabiegów sterylizacji i kastracji psów oraz kotów dla mieszkańców Gminy 

Radzymin, w ramach akcji prowadzonej przez Gminę Radzymin. 

Koty wolno żyjące tj. koty urodzone lub żyjące na wolności w otoczeniu człowieka w stanie dzikim, 

bytujące głównie w piwnicach budynków mieszkalnych, są elementem ekosystemu zarówno 

wiejskiego jak i miejskiego.  Ich obecność zapobiega rozprzestrzenianiu się gryzoni (myszy i szczurów). 

Koty te nie są zwierzętami bezdomnymi w rozumieniu ustawy o ochronie zwierząt z dnia 21 sierpnia 



1997 r. dlatego nie należy ich wyłapywać ani wywozić. Zwierzętom tym należy stwarzać warunki do 

bytowania w miejscach ich dotychczasowego schronienia.   

W celu kontroli populacji kotów wolno żyjących, w tym jej zdrowotności, Gmina Radzymin finansuje 

zabiegi sterylizacji i kastracji oraz opiekę weterynaryjną. Koty dostarczane są do zakładów leczniczych 

dla zwierząt przez pracowników Gminy lub inne osoby po wcześniejszym uzgodnieniu z Ekopatrolem. 

Po zabiegach i/lub wyleczeniu zwierzęta wypuszczane są na wolność w miejscu dotychczasowego 

bytowania.  

W przypadku wolno żyjących miotów kociąt lub kotów młodych opuszczonych przez matkę  
z powodu choroby lub śmierci zapewnia się opiekę, a w uzasadnionych przypadkach podejmuje się 
próbę odłowienia i jak w przypadku zwierząt bezdomnych, poszukuje organizacji, specjalnego azylu dla 
kotów, opiekuna tymczasowego lub osoby chętnej do adopcji. 
 
Ponadto Gmina Radzymin zapewnia karmę w celu dokarmiania kotów wolno żyjących. Karma 

przekazywana jest do dyspozycji społecznych opiekunów, którzy dokonują jej wykładania. Społecznym 

opiekunem może zostać każdy mieszkaniec Gminy, który wypełni i złoży druk deklaracji opiekuna 

społecznego (stanowiący załącznik 2 do Programu). Gmina Radzymin wspiera społecznych opiekunów 

również poprzez prowadzenie edukacji mieszkańców w zakresie wiedzy o znaczeniu kotów wolno 

żyjących dla ekosystemu i bezpieczeństwa epizootycznego. 

Realizacja wszystkich zadań związanych z ograniczeniem bezdomności zwierząt przyczyni się również 

do ograniczenia liczby zwierząt trafiających pod opiekę schroniska. 

Rozdział 1 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§ 1. Ilekroć w uchwale jest mowa o: 

1) Urzędzie, należy przez to rozumieć Urząd Miasta i Gminy Radzymin lub jednostkę 
organizacyjną, przy pomocy której Burmistrz Radzymina wykonuje zadania; 

2) Referacie Ochrony Środowiska, należy przez to rozumieć komórkę organizacyjną Urzędu; 
3) Ekopatrolu, należy przez to rozumieć niewyodrębnioną część Referatu Ochrony Środowiska 

działającą w ramach jego struktur; 
4) Schronisku, należy przez to rozumieć Przedsiębiorstwo Wielobranżowe PERRO Marzena 

Golańska, Zamienie ul. Leśna 23, 05 – 300 Mińsk Mazowiecki (Schronisko Małe Boże); 
5) Zakładzie leczniczym, należy przez to rozumieć: EDINA VETCARE GROUP S.A.,  ul. Powązkowska 

44c, 01-797 Warszawa z siedzibą zakładu w Radzyminie przy ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 
16, 05 – 250 Radzymin lub Usługi Weterynaryjne Marek Klamczyński z siedzibą w Wołominie, 
przy ul. Chrobrego 2, 05 – 200 Wołomin; 

6) Gospodarstwie, należy przez to rozumieć gospodarstwo rolne położone w gm. Radzymin w 
miejscowości Zwierzyniec 100; 

7) Specjalistycznej firmie, należy przez to rozumieć zarówno schronisko, zakład leczniczy lub inny 
podmiot zajmujący się wyłapywaniem zwierząt; 

8) Programie, należy przez to rozumieć Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Radzymin w 2023 roku; 

9) Wniosku, należy przez to rozumieć formularz pn. „Wniosek o przyznanie dofinansowania 
zabiegu sterylizacji, kastracji, elektronicznego oznakowania w 2023 roku”, który stanowi 
załącznik nr 1 do Programu; 

10) Deklaracji, należy przez to rozumieć formularz pn. „Deklaracja opiekuna społecznego”, który 
stanowi załącznik nr 2 do Programu  
 

§ 2. 1. Koordynatorem Programu jest Burmistrz Radzymina, za pośrednictwem Referatu Ochrony 

Środowiska. 



2. Realizatorami Programu są: 

1) na poziomie Gminy Radzymin – Burmistrz Radzymina, za pośrednictwem Referatu Ochrony 
Środowiska oraz działającego w ramach jego struktur Ekopatrolu; 

2) schronisko dla bezdomnych zwierząt; 
3) zakłady lecznicze współpracujące z Gminą Radzymin; 
4) podmioty zajmujące się wyłapywaniem zwierząt; 
5) policja; 
6) organizacje pozarządowe, których celem statutowym jest ochrona zwierząt, współpracujące z 

Gminą Radzymin.  
7) osoby fizyczne, np. społeczni opiekunowie kotów wolno żyjących. 

 
Rozdział 2 

CEL I ZADANIA PROGRAMU 

§ 3. 1. Celem Programu jest zapobieganie bezdomności zwierząt z terenu Gminy Radzymin oraz 

opieka nad zwierzętami bezdomnymi.  

2. Zadania priorytetowe Programu to: 

1) elektroniczne znakowanie (czipowanie) zwierząt, w szczególności psów; 
2) ograniczanie populacji bezdomnych zwierząt poprzez sterylizację i kastrację zwierząt 

domowych, w szczególności psów i kotów oraz kotów wolno żyjących; 
3) zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Radzymin; 
4) sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi, w tym ich dokarmianie; 
5) poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt; 
6) odławianie bezdomnych zwierząt; 
7) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych  

z udziałem zwierząt; 
8) usypianie ślepych miotów; 
9) wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich. 

 

Rozdział 3 

ELEKTRONICZNE ZNAKOWANIE (CZIPOWANIE) ZWIERZĄT 

§ 4. Elektroniczne znakowanie (czipowanie) zwierząt, realizują: 
1) schronisko poprzez: 

a) czipowanie bezdomnych zwierząt przyjmowanych do schroniska i bieżące wprowadzanie 
danych o zaczipowanych zwierzętach do Międzynarodowej Bazy Danych Safe-Animal oraz 
uaktualnianie danych w Bazie; 

2) zakład leczniczy poprzez: 
a) czipowanie bezdomnych zwierząt (jeśli do tej pory nie były oznakowane) w momencie 

przyjęcia pod opiekę, przekazania zwierzęcia do adopcji lub umieszczenia w domu 
tymczasowym;  

b) bieżące wprowadzanie danych o zaczipowanych zwierzętach do Międzynarodowej Bazy 
Danych Safe-Animal oraz uaktualnianie danych w Bazie; 

3) Referat Ochrony Środowiska poprzez: 
a) prowadzenie akcji bezpłatnego czipowania psów i kotów (w tym dofinansowanie 

zabiegów), których właściciele zamieszkują na terenie Gminy Radzymin oraz bezdomnych 
psów i kotów z terenu Gminy Radzymin, w momencie przyjęcia pod opiekę lub 
przekazywania zwierzęcia do adopcji; 

b) nadzór nad wprowadzaniem danych do bazy Safe-Animal przez zakłady lecznicze dla 
zwierząt, z którymi Gmina Radzymin podpisała stosowne umowy; 

c) prowadzenie akcji edukacyjno-informacyjnych o elektronicznym znakowaniu zwierząt.  
 



§ 5. Gmina pokrywa koszty elektronicznego znakowania zwierząt, których właściciele zamieszkują na 

terenie Gminy Radzymin, na poniższych zasadach: 

1) właściciel może bezpłatnie oznakować psa lub kota w ramach akcji prowadzonej przez 

Gminę, 

2) właściciel może uzyskać dofinansowanie na zabieg elektronicznego znakowania zwierząt w 

wysokości poniesionych kosztów lecz nie więcej niż 35 zł na jedno zwierzę domowe, 

udokumentowane fakturą lub rachunkiem wystawionym przez lekarza weterynarii 

zawierającym dane właściciela zwierzęcia, informację o zwierzęciu oraz numer wszczepionego 

i wprowadzonego do bazy Safe-Animal czipa, 

3) zabiegi znakowania zwierząt odbywają się w dowolnie wybranych przychodniach 

weterynaryjnych, 

4) na podstawie wniosku, po sprawdzeniu danych w nim zawartych, kwota o której mowa w pkt 

2 zostanie zwrócona wnioskodawcy na nr konta wskazany we wniosku lub wypłacona w kasie 

urzędu. 

 

Rozdział 4 

OGRANICZANIE POPULACJI BEZDOMNYCH ZWIERZĄT I KOTÓW WOLNO ŻYJĄCYCH 

§ 6. 1. Zwierzęta bezdomne psy i koty trafiające pod opiekę Gminy Radzymin (jeśli nie znaleziono ich 
właściciela) są poddawane obligatoryjnej sterylizacji lub kastracji z wyjątkiem zwierząt, u których 
istnieją przeciwwskazania do wykonania tych zabiegów, z uwagi na stan zdrowia i/lub wiek. 

2. Ograniczanie populacji bezdomnych zwierząt poprzez sterylizację i kastrację zwierząt domowych, w 
szczególności psów i kotów oraz kotów wolno żyjących, realizują: 

1) Schronisko poprzez obligatoryjne przeprowadzanie zabiegów sterylizacji i kastracji zwierząt 
bezdomnych przyjętych do schroniska, po 14 dniowej kwarantannie; 

2) zakład leczniczy poprzez przeprowadzanie zabiegów sterylizacji i kastracji zwierząt; 
3) Ekopatrol poprzez dostarczanie zwierząt do zakładu leczniczego. Po wykonaniu zabiegu u kota 

wolno żyjącego zostaje on objęty opieką na okres rekonwalescencji. Następnie kot zostaje 
wypuszczony w miejsce dotychczasowego bytowania. 

4) Referat Ochrony Środowiska poprzez prowadzenie akcji zachęcającej właścicieli psów  
i kotów, którzy zamieszkują na terenie Gminy Radzymin, do dokonywania zabiegów sterylizacji 
i kastracji, na poniższych zasadach: 

a) właściciel może uzyskać dofinansowanie kosztów tylko na zabiegi kastracji/sterylizacji w 
wysokości poniesionych kosztów, udokumentowanych fakturą lub rachunkiem 
wystawionym przez lekarza weterynarii zawierającym dane właściciela zwierzęcia, 
informację o zwierzęciu i wykonanym zabiegu oraz numer wszczepionego i 
wprowadzonego do bazy czipa, lecz nie więcej niż: 

 80 zł na jednego kota, 

 170 zł na jedną kotkę, 

 210 zł na jednego psa, 

 280 zł na jedną sukę;  
b) właściciel kilku zwierząt domowych (psów i kotów) może tylko raz w roku kalendarzowym 

ubiegać się o przyznanie dofinansowania do ww. zabiegów maksymalnie do dwóch 
zwierząt; 

c) zabiegi sterylizacji i kastracji wykonywać będzie lekarz weterynarii w dowolnie wybranej 
przez właściciela zwierzęcia przychodni weterynaryjnej; 

d) zabiegi sterylizacji i kastracji psów i kotów dofinansowane są właścicielom, którzy 
dopełnili obowiązku zaszczepienia ich przeciwko wściekliźnie (nie dotyczy sytuacji, gdy 
obowiązek szczepienia przeciwko wściekliźnie zostanie zniesiony). Udokumentowanie 
wypełnienia obowiązku zaszczepienia spoczywa na właścicielach zwierząt; 



e) zabiegi sterylizacji i kastracji psów i kotów dofinansowane są właścicielom, którzy 
jednocześnie oznakują swoje zwierzęta, jeśli do tej pory nie były oznakowane,  

5) na podstawie wniosku, po sprawdzeniu danych w nim zawartych, kwota, o której mowa w 
pkt 4 lit. a, zostanie zwrócona wnioskodawcy na nr konta wskazany we wniosku. 

 

Rozdział 5 

OPIEKA NAD ZWIERZĘTAMI 

§ 7. Gmina Radzymin zapewni miejsce w schronisku dla bezdomnych zwierząt na podstawie umowy 

zawartej z Przedsiębiorstwem Wielobranżowym PERRO Marzena Golańska, Zamienie ul. Leśna 23, 05 

– 300 Mińsk Mazowiecki (Schronisko Małe Boże). 

§ 8. 1. Wyłapywanie bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Radzymin będzie miało charakter stały. 

2. Odławianie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Radzymin realizują: 

1) Referat Ochrony Środowiska, w ramach którego działa Ekopatrol;  

2) Organizacje pozarządowe, które posiadają przedstawicieli przeszkolonych w zakresie 

odławiania zwierząt domowych; 

3) Specjalistyczna firma przez osobę uprawnioną, przy użyciu specjalistycznego sprzętu, nie 

stwarzającego zagrożenia dla życia i zdrowia zwierząt oraz nie zadającego im cierpienia, na 

podstawie zawartej umowy; 

3. Zgłoszenia dotyczące zwierząt w przypadkach zdarzeń drogowych i bezdomnych przyjmowane są 
przez Ekopatrol pod nr telefonu: 22 667-67-00, 533-19-20-21, 602 391 366 lub osobiście codziennie 
w godzinach pracy Urzędu, lub przez Policję. Każde zgłoszenie jest potwierdzane w terenie przez 
pracowników Ekopatrolu. Czas reakcji na zgłoszenie nie przekracza 12 godzin od momentu 
przyjęcia zgłoszenia. 

4. Bezpośrednio po wyłapaniu zwierzęcia, wyłapujący zwierzęta domowe i gospodarskie, sprawdza 
czy zwierzę jest oznakowane, w przypadku zwierząt domowych również w zakresie trwałego 
oznakowania mikroczipem. 

5. W przypadku wyłapania zwierzęcia domowego czy gospodarskiego oznakowanego wyłapujący 
ustala jego dotychczasowego posiadacza. 

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

7. Odłowione zwierzęta trafiają do punktu czasowego przetrzymywania zwierząt, zakładu 
leczniczego, bezpośrednio do schroniska dla bezdomnych zwierząt, bądź do gospodarstwa rolnego. 
Zwierzęta domowe zostają zaczipowane, jeżeli nie posiadają mikroczipa. 

8. Wyłapane bezdomne zwierzęta mają zapewnioną opiekę weterynaryjną, przez zakład leczniczy, z 
którym Gmina Radzymin zawarła umowę tj. EDINA VECTARE GROUP S.A., ul. Powązkowska 44c, 01-
797 Warszawa, z siedzibą zakładu w Radzyminie przy ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 16, 05 – 
250 Radzymin. 

9. Zwierzęta przetrzymywane w punkcie czasowego przetrzymywania zwierząt, po okresie 
poszukiwania właścicieli, będą umieszczane w schronisku wymienionym w § 7. 

10. Jeżeli wyłapane zwierzę gospodarskie nie jest oznakowane i nie można ustalić jego 
dotychczasowego posiadacza, w terminie do końca następnego dnia roboczego od uzyskania 
informacji o dokonaniu wyłapania, gmina informuje o tym fakcie Powiatowego Lekarza 
Weterynarii w celu podjęcia działań administracyjnych, w tym też związanych ze zwalczaniem 
chorób zakaźnych zwierząt i brakiem oznakowania zwierzęcia, którego obowiązek znakowania 
wynika z regulacji prawnych. 

11. Wykaz zwierząt odłowionych znajduje się na stronie internetowej administrowanej przez tut. 
Urząd www.radzymin.pl w sekcji „Zwierzęta Gminy Radzymin” lub branżowych portalach 
społecznościowych do tego celu dedykowanych (np. Facebook) w celu poszukiwania właściciela 
lub dotychczasowego opiekuna. 

http://www.radzymin.pl/


12. Zaginięcie zwierząt można zgłaszać pod nr telefonu Ekopatrolu: 22 667 67 00 lub 533 19 20 21 lub 
602 391 366. 

13. Właściciel lub dotychczasowy opiekun po udokumentowaniu swoich praw właścicielskich odbiera 
zwierzę za pisemnym poświadczeniem odbioru. 
 

§ 9. 1. Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt realizują: 
1) Schronisko poprzez prowadzenie działań promujących adopcje i zmierzających do 

pozyskiwania właścicieli i oddawania do adopcji bezdomnych zwierząt osobom 
zainteresowanym i zdolnym zapewnić im należyte warunki bytowania; 

2) Zakład leczniczy poprzez prowadzenie działań promujących adopcje i zmierzających do 
pozyskiwania właścicieli i oddawania do adopcji bezdomnych zwierząt osobom 
zainteresowanym; 

3) Referat Ochrony Środowiska poprzez promocję adopcji zwierząt; 
4) Organizacje pozarządowe poprzez prowadzenie akcji adopcyjnych i promocyjnych 

2. Zwierzę przekazywane nowemu właścicielowi przez schronisko będzie zaszczepione, 
wysterylizowane lub wykastrowane (poza wyjątkami wymienionymi w § 6 ust. 1), elektronicznie 
oznakowane i zdrowe. Jeżeli zwierzę znajdzie nowego właściciela przed przekazaniem go do 
schroniska, umożliwia się pokrycie przez Gminę Radzymin kosztów ww. zabiegów przed oddaniem 
zwierzęcia bezdomnego pod opiekę na stałe. 

 
§ 10. Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych  
z udziałem zwierząt realizuje Referat Ochrony Środowiska na podstawie umowy zawartej z zakładem 
leczniczym: Usługi Weterynaryjne Marek Klamczyński z siedzibą w Wołominie, przy ul. Chrobrego 2, 05 
– 200 Wołomin. 
 
§ 11. Sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi, w tym ich dokarmianie realizują:  

1) Referat Ochrony Środowiska poprzez: 
a) gospodarowanie karmą dla kotów wolno żyjących, zakupioną przez Referat Ochrony 

Środowiska i jej przydzielanie społecznym opiekunom kotów wolno żyjących, którzy 
zarejestrowani są w Referacie Ochrony Środowiska jako opiekunowie społeczni. Deklaracja 
opiekuna społecznego powinna być złożona w Urzędzie niezwłocznie po zatwierdzeniu 
Programu, jednakże nie później niż do dnia 31 sierpnia 2023 roku. Społecznym opiekunem 
kotów jest osoba pełnoletnia, która złożyła powyżej wskazaną deklarację i stosuje się do 
zasad dotyczących opieki nad kotami wolno żyjącymi określonymi w programie oraz 
przepisów ustawy o ochronie zwierząt; 

b) wyłapania kota dokonuje pracownik Ekopatrolu lub opiekun społeczny, pod którego 
opieką pozostaje kotka/kot. Koty, które wymagają opieki lekarsko – weterynaryjnej zostają 
na czas leczenia złapane i przewiezione przez Ekopatrol do zakładu lekarsko-
weterynaryjnego. Po wyleczeniu wypuszcza się je w terenie, w którym do tej pory 
bytowały; 

2) organizacje pozarządowe poprzez realizację zadań publicznych obejmujących opiekę nad 
kotami wolno żyjącymi oraz podejmowanie interwencji w sprawach kotów wolno żyjących.  

 

§ 12. Bezdomnym zwierzętom gospodarskim oraz zwierzętom gospodarskim odebranym czasowo 

właścicielowi lub opiekunowi, gmina zapewni miejsce w gospodarstwie rolnym w sołectwie 

Zwierzyniec, gmina Radzymin, z którym zawrze stosowną umowę.  

§ 13. Usypianie ślepych miotów zwierząt, zgodnie z zapisami art. 11a ust. 2 pkt. 6 ustawy  

o ochronie zwierząt z dnia 21 sierpnia 1997 roku realizują: 

1) Schronisko poprzez dokonywanie przez lekarza weterynarii zabiegów usypiania ślepych miotów 
pochodzących od zwierząt bezdomnych; 

2) Referat Ochrony Środowiska poprzez przekazywanie ślepych miotów do uśpienia, po otrzymaniu 
zgłoszenia i odebraniu zwierząt od osoby zgłaszającej 



 

 

Rozdział 6 

DZIAŁANIA EDUKACYJNE 

§ 13. W ramach Programu realizowane są następujące działania o charakterze edukacyjno-
informacyjnym:  
1) edukacja w zakresie odpowiedzialnej i właściwej opieki nad zwierzętami oraz ich humanitarnego 

traktowania oraz postępowania ze zwierzętami dzikimi;  
2) propagowanie sterylizacji i kastracji psów i kotów;  
3) propagowania adopcji zwierząt bezdomnych;  
4) propagowanie programu identyfikacji i rejestracji psów i kotów (czipowanie) oraz 

przeprowadzanie akcji czipowania na terenie gminy; 
5) edukacja w zakresie opieki nad kotami wolno żyjącymi, ich wartości i znaczenia dla ekosystemu; 
6) informowanie o zakazach dotyczących handlu zwierzętami domowymi oraz propagowanie zakupu 

zwierząt domowych, a w szczególności psów i kotów z legalnych źródeł;  
7) prowadzenie stron www oraz stron na portalach społecznościowych w zakresie przeciwdziałania 

bezdomności; 

 
Rozdział 7  

FINANSOWANIE PROGRAMU 

§ 14. 1. Realizacja Programu oraz jej zakres uzależnione są od wysokości posiadanych środków 

finansowych.  

2. O dofinansowanie zabiegów dotyczących zwierzęcia domowego utrzymywanego na terenie 

Gminy Radzymin, wymienionych w Programie mogą ubiegać się wyłącznie osoby zamieszkujące 

Gminę Radzymin, które posiadają prawa do tego zwierzęcia.  

3. Wnioski o dofinansowanie zabiegów, których wzór stanowi załącznik nr 1 do Programu, będą 

rozpatrywane według kolejności ich wpływu i do wysokości środków przeznaczonych na dane 

zadanie.  

4. Wyznacza się termin do dnia 30 listopada 2023 na złożenie wniosku o dofinansowanie zabiegów 

elektronicznego znakowania oraz sterylizacji/kastracji. 

5. Do wniosku należy dołączyć dokument finansowy za wykonanie zabiegu wystawiony po dacie 

wejścia w życie niniejszego Programu. 

6. Wnioskodawca otrzyma zwrot poniesionych kosztów zgodnie z warunkami niniejszego Programu 

na wskazany we wniosku rachunek bankowy. 

7. Środki finansowe na realizację zadań wynikających z niniejszego Programu zostały zabezpieczone 

w budżecie na 2023 rok w planie finansowym Referatu Ochrony Środowiska w wysokości 265 000 

złotych z przeznaczeniem na:  

1) zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom, leczenie, obligatoryjną kastrację albo 

sterylizację, elektroniczne znakowanie zwierząt przebywających w schronisku oraz ich 

wyłapywanie na terenie Gminy Radzymin w wysokości 71 832 złotych; 

2) zapewnienie opieki weterynaryjnej całodobowej, kastrację lub sterylizację zwierząt 

domowych, kotów wolno żyjących, usypianie ślepych miotów, elektroniczne znakowanie 

zwierząt w ramach umowy zawartej z lekarzem weterynarii w wysokości 93 000 złotych; 

3) elektroniczne znakowanie zwierząt domowych, które posiadają właściciela lub opiekuna  

7000 złotych; 



4) sterylizację i kastrację zwierząt domowych, które posiadają właściciela lub opiekuna  

23 000 złotych; 

5) dokarmianie kotów wolno żyjących 3 000 złotych; 

6) zapewnienie opieki dla zwierząt gospodarskich 4 000 złotych; 

7) utrzymanie punktu czasowego przetrzymywania zwierząt 7 000 złotych; 

8) inne wydatki 968 złotych.  

8. Środki finansowe wydatkowane będą poprzez zlecanie świadczenia usług i dostaw, zgodnie z 

ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze 

zm.).  

 

 

 

 



Załącznik Nr 1  

do „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi 

oraz  zapobiegania  bezdomności  zwierząt  na terenie 

Gminy Radzymin w 2023 roku” 

 

 Radzymin, dnia ……………………………… 

 

Burmistrza Radzymina 
Pl. T. Kościuszki 2 
05 – 250 Radzymin 
 
 

W n i o s e k  

o przyznanie dofinansowania zabiegu  

sterylizacji, kastracji, elektronicznego znakowania, psa/kota w 2023 r. * 

 

 

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

nr Radzymińskiej Karty Mieszkańca**.………………………………………………….….…….…...………...……………….… 

Adres zamieszkania  ………………………………………………..……………………….…….…..……………………………………………….. 

numer telefonu** ……………………………………………………………………………………………………….………………… 

nr rachunku bankowego: ………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Wnioskowana kwota dofinansowania wynikająca z Programu: ………………………………………………………zł 

Rodzaj zabiegu: 

 elektroniczne znakowanie w wysokości: 35 złotych x ……….. szt. 

 kastracji kota w wysokości: 80 złotych x ……….. szt. 

 sterylizacji kotki w wysokości: 170 złotych x ……….. szt., 

 kastracji psa w wysokości: 210 złotych x ……….. szt., 

 sterylizacji suki w wysokości: 280 złotych x ……….. szt., 
 

I. Informacje o posiadanym zwierzęciu: 
Gatunek:..................................................................................................................................................... 

Rasa:........................................................................................................................................................................... 

Wiek:.......................................................................Płeć:........................................................................................ 

Miejsce przebywania zwierzęcia:............................................................................................................................... 

Numer czipa (obowiązkowe w przypadku psów lub ubiegania się zwrotu kosztów za znakowanie):  

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



II. Informacje o posiadanym zwierzęciu: 

Gatunek:.................................................................................................................................................................... 

Rasa:........................................................................................................................................................................... 

Wiek:.......................................................................................................................................................................... 

Płeć:........................................................................................................................................................................... 

Miejsce przebywania zwierzęcia:............................................................................................................................... 

Numer czipa (obowiązkowe w przypadku psów lub ubiegania się zwrotu kosztów za znakowanie):  

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

Załączniki: 

1. Kserokopia dokumentu potwierdzającego prawa do zwierzęcia (książeczkę zdrowia psa/kota, rodowód). 

2. Kserokopia faktury lub rachunku wystawionego przez lekarza weterynarii. 

3. Kserokopia dowodu potwierdzającego zaszczepienie psa i kota przeciwko wściekliźnie. 

* właściwe podkreślić 

** informacje dodatkowe 

 

 

 

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

                                                (podpis właściciela zwierzęcia) 

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych  

Zgodnie z art. 13 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) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE. L Nr 

119, str. 1), zwanego dalej „Rozporządzeniem” lub „RODO” informuję, że: 

1. Administratorem Pani/ Pana danych osobowych jest  Burmistrz Radzymina z siedzibą w Urzędzie Miasta i Gminy, Plac 

Kościuszki 2, 05 -250 Radzymin. Dane kontaktowe: Urząd Miasta i Gminy Radzymin z siedzibą w Radzyminie, Plac 

Kościuszki 2, 05-250 Radzymin. 

2. Administrator danych osobowych informuje, iż został powołany Inspektor ochrony danych, którego funkcję pełni Pan 

Mariusz Kwaśnik. Kontakt z Inspektorem jest możliwy za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@radzymin.pl lub 

pisemnie na adres siedziby Administratora danych, wskazany powyżej. 

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu rozpatrzenia wniosku o przyznanie dofinansowania na  zabieg 

sterylizacji, kastracji, elektronicznego znakowania  psa/kota oraz wypłaty dofinansowania. 

4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie: 

a) art. 6 ust. 1 lit. e RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym 

lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi)  w związku z ustawą z dnia 21 sierpnia 

1997 r.  o ochronie zwierząt, uchwałą nr…….. Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia ……. w sprawie przyjęcia programu 

opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Radzymin w roku 

2023  

b) art. 6 ust. 1 lit. a RODO- zgoda na przetwarzanie Pani/ Pana danych w postaci numeru telefonu w celu ułatwienia 

kontaktu. W sytuacji, gdy Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie zgody można ją odwołać  w dowolnym 

momencie składając pisemne oświadczenie u Administratora lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na 

podany adres email: iod@radzymin.pl. Powyższe nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego 

dokonano na podstawie wyrażonej przez Panią/ Pana zgody przed jej cofnięciem. 

mailto:iod@radzymin.pl


5. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest niezbędne aby rozpatrzyć wniosek i żeby mogła Pani/ Pan otrzymać 

dofinansowanie zabiegu sterylizacji, kastracji, elektronicznego znakowania psa/kota. Podanie przez Panią/ Pana numeru 

telefonu jest dobrowolne, ułatwi ewentualny kontakt z Panią/ Panem. 

6. Odbiorcami Pani/ Pana danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych na   podstawie przepisów 

prawa oraz  podmioty z którymi współpracuje Administrator: podmiot dostarczający oprogramowanie do 

elektronicznego obiegu dokumentów w Urzędzie, podmiot świadczący usługi doręczenia przy użyciu środków 

komunikacji elektronicznej (ePuap), podmiot dostarczający oprogramowanie do rozliczeń finansowych. 

7. Pani/ Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora do chwili realizacji celów, do których dane osobowe 

zostały zebrane, które zostały wskazane pkt. 3 a następnie, jeśli chodzi o materiały archiwalne przez okres wynikający z 

przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach czyli  przez okres minimum 5 

lat, następnie Archiwum Państwowe po ekspertyzie dokumentów może podjąć decyzję o ich zniszczeniu lub 

przekwalifikować na kategorię A i wtedy Pani/ Pana  dane osobowe będą przetwarzane przez 25 lat od stycznia 

kolejnego roku po zakończeniu Pani/Pana sprawy a następnie zostaną przekazane do Archiwum Państwowego w 

Warszawie, gdzie będą przetwarzane wieczyście. 

Podany przez Panią/Pana numer telefonu będzie przetwarzany zgodnie z określonym powyżej okresem, jeżeli 

natomiast wycofacie Państwo zgodę na przetwarzanie danych w postaci numeru telefonu będzie przetwarzany do 

momentu wycofania przez Panią/ Pana zgody. 

8. Administrator danych osobowych oświadcza i zapewnia, że stosowane przez Niego środki techniczne i organizacyjne 

mające na celu zapewnić bezpieczeństwo procesom przetwarzania danych osobowych odpowiadają wymaganiom 

określonym w RODO, w szczególności postanowieniom art. 32 RODO. 

9. W związku z przetwarzaniem danych przysługują Państwu następujące prawa: 

a) prawo dostępu do danych osobowych w tym prawo do uzyskania kopii tych danych (art. 15 RODO), 

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

niekompletne (art. 16 RODO), 

c) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych w przypadkach określonych w ogólnym 

rozporządzeniu o ochronie danych osobowych (art. 18 RODO), 

d) prawo do żądania usunięcia danych osobowych, w przypadkach określonych w ogólnym rozporządzeniu o 

ochronie danych osobowych (art. 17 RODO), 

e) prawo do przenoszenia danych osobowych, gdy  przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO 

oraz przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany (art.20 RODO),   

f) prawo do wycofania w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie Pani/Pana  danych osobowych, gdy 

przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody (art. 7 ust. 3 RODO). 

g) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych Pani/Pana dotyczących, gdy przetwarzanie danych 

odbywa się na podstawie art. 6 ust.1 lit. e RODO ( art. 21 RODO). 

10. Ma Pani/ Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 

2, 00-193 Warszawa. 

11. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej. 

12. Pani/Pana dane osobowe nie są przetwarzane przez Administratora danych w sposób zautomatyzowany i nie są 

poddawane profilowaniu. 

 

Klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych 

1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych Burmistrza Radzymina, z 
siedzibą w Radzyminie, Pl. T. Kościuszki 2, 05-250 Radzymin w celu zapobiegania i zwalczaniu bezdomności zwierząt; 
imię, nazwisko, adres zamieszkania, telefon…) 

2. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą. 
3. Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych 

osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania. 

 

 

 

 

……………………………………………………………………………. 

data 

 

 

 

……………………………………………………………………………. 

czytelny podpis  

 



Załącznik Nr 2  

do „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi 

oraz  zapobiegania  bezdomności  zwierząt  na terenie 

Gminy Radzymin w 2023 roku” 

 

Radzymin, dnia.................................... 

DEKLARACJA OPIEKUNA SPOŁECZNEGO 

Imię i nazwisko opiekuna społecznego zwierząt ………………………….………………………….……………….…..….., 

Adres zamieszkania opiekuna …………………..…………………………………………………………………………………......, 

Tel.…………………………..….…….... *      e-mail*: ……………………..………………………….…………………………….…..., 

Gatunek zwierząt objętych opieką ………………………………………………………………….., 

Liczba i płeć zwierząt ……..…………………………………………………………..……………………, 

Miejsce przebywania zwierząt …………………………………..………………………………………………………….…………..., 

Forma udzielanej zwierzętom opieki …………………………………………………………………………………………….……., 

* informacje dodatkowe 

....................................................................... 
(podpis opiekuna społecznego zwierząt) 

 

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych  

Zgodnie z art. 13 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) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1), zwanego dalej 

„Rozporządzeniem” lub „RODO” informuję, że: 

1. Administratorem Pani/ Pana danych osobowych jest  Burmistrz Radzymina z siedzibą w Urzędzie Miasta i Gminy, Plac Kościuszki 2, 05 

-250 Radzymin. Dane kontaktowe: Urząd Miasta i Gminy Radzymin z siedzibą w Radzyminie, Plac Kościuszki 2, 05-250 Radzymin. 

2. Administrator danych osobowych informuje, iż został powołany Inspektor ochrony danych, którego funkcję pełni Pan Mariusz Kwaśnik. 

Kontakt z Inspektorem jest możliwy za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@radzymin.pl lub pisemnie na adres siedziby 

Administratora danych, wskazany powyżej. 

3. Pani/ Pana dane osobowe będą przetwarzane w w celu realizacji i rozliczenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 

zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Radzymin, w tym w  związku z pełnieniem przez Panią/ Pana  funkcji opiekuna 

społecznego. 

4. Pani/ Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie: 

art. 6 ust. 1 lit. e RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach 

sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi)  w związku z ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r.  o ochronie zwierząt, 

uchwałą nr…….. Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia ……. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 

zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Radzymin w roku 2023.  

5. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest niezbędne aby pełnić funkcję opiekuna społecznego zwierząt, a ich niepodanie 

skutkuje brakiem możliwości pełnienia tej funkcji.  

6. Odbiorcami Pani/ Pana danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych na   podstawie przepisów prawa oraz  

podmioty z którymi współpracuje Administrator: podmiot dostarczający oprogramowanie do elektronicznego obiegu dokumentów w 

Urzędzie, podmiot świadczący usługi doręczenia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (ePuap), zakład leczniczy. 

7. Pani/ Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora do chwili realizacji celów, do których dane osobowe zostały 

zebrane, które zostały wskazane pkt. 3  a następnie, jeśli chodzi o materiały archiwalne przez okres wynikający z przepisów ustawy z 

dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach czyli  przez okres minimum 5 lat, następnie Archiwum Państwowe 

po ekspertyzie dokumentów może podjąć decyzję o ich zniszczeniu lub przekwalifikować na kategorię A i wtedy Pani/ Pana  dane 

osobowe będą przetwarzane przez 25 lat od stycznia kolejnego roku po zakończeniu Pani/ Pana sprawy a następnie zostaną przekazane 

do Archiwum Państwowego w Warszawie, gdzie będą przetwarzane wieczyście. 

mailto:iod@radzymin.pl


8. Administrator danych osobowych oświadcza i zapewnia, że stosowane przez Niego środki techniczne i organizacyjne mające na celu 

zapewnić bezpieczeństwo procesom przetwarzania danych osobowych odpowiadają wymaganiom określonym w RODO, w 

szczególności postanowieniom art. 32 RODO. 

9. W związku z przetwarzaniem danych przysługują Państwu następujące prawa: 

a)prawo dostępu do danych osobowych w tym prawo do uzyskania kopii tych danych (art. 15 RODO), 

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

16 RODO), 

c)prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych w przypadkach określonych w ogólnym rozporządzeniu o ochronie 

danych osobowych (art. 18 RODO), 

d)prawo do żądania usunięcia danych osobowych, w przypadkach określonych w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych 

osobowych (art. 17 RODO), 

e)prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych Pani/Pana dotyczących, gdy przetwarzanie danych odbywa się na 

podstawie art. 6 ust.1 lit. e RODO ( art. 21 RODO). 

Zakres każdego z tych praw oraz sytuacje, z których można z nich skorzystać, wynikają  z przepisów RODO. Z praw tych może 

Pani/Pan skorzystać składając wniosek u Administratora. 

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

Warszawa. 

11. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej. 

12. Pani/Pana dane osobowe nie są przetwarzane przez Administratora danych w sposób zautomatyzowany i nie są poddawane 

profilowaniu. 

 

Klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych 

1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych Burmistrza Radzymina, z siedzibą w 
Radzyminie, Pl. T. Kościuszki 2, 05-250 Radzymin w celu zapobiegania i zwalczania bezdomności zwierząt ; imię, nazwisko, adres 
zamieszkania, telefon… )      

2. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą. 
3. Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz 

prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania. 
 
 
 

……………………………………………………………………………. 
data 

 

……………………………………………………………………………. 

czytelny podpis 

 


