
UCHWAŁA NR XLVI-45/2022 
RADY MIEJSKIEJ W WOŁOMINIE 

z dnia 14 marca 2022 r. 

w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi 
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wołomin w 2022 r. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. 2022 r. 
poz. 559) oraz art. 11a ust. 1, ust. 3 i ust. 3a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (t. j. Dz. U. 
z 2022 r. poz. 572) Rada Miejska uchwala, co następuje: 

§ 1. Określa się Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 
terenie Gminy Wołomin w roku 2022 w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wołomina. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od daty opublikowania w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Mazowieckiego. 

 

   

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Wołominie 

 
 

Marek Górski 
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Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy
Wołomin na 2022 r.

§ 1. 1. Program  opieki  nad  zwierzętami  bezdomnymi  oraz  zapobiegania  bezdomności  zwierząt  na  terenie
gminy  Wołomin  na  2022 r.,  zwany  dalej  „Programem”,  ma  zastosowanie  do  zwierząt  bezdomnych
w rozumieniu art. 4 pkt 16) ustawy o ochronie  zwierząt  (t. j.  Dz. U. z 2022 r.  poz. 572),  przebywających na
terenie gminy Wołomin.

2. Celem Programu jest:

1) zapobieganie  bezdomności  zwierząt  poprzez  ograniczenie  ich  populacji  w wyniku  ich  sterylizacji
i kastracji oraz usypiania ślepych miotów w uzasadnionych przypadkach;

2) zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu gminy Wołomin oraz poszukiwanie właścicieli dla
zwierząt;

3) sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi.

§ 2. 1. Działania związane z realizacją Programu prowadzą:

1) Urząd Miejski w Wołominie;

2) Straż Miejska w Wołominie;

3) schronisko dla bezdomnych zwierząt spełniające warunki określone w ustawie z dnia 11 marca 2004 r.
o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1421);

4) organizacje pozarządowe, których celem statutowym jest ochrona zwierząt;

5) mieszkańcy  zajmujący  się  dokarmianiem  kotów  wolno  żyjących,  zwanymi  dalej  Opiekunami
społecznymi, którzy dokarmiają koty, jak również czuwają nad opieką leczniczą, sterylizacją i kastracją;

6) gospodarstwo rolne.

2. Funkcję koordynatora działań związanych z realizacją Programu pełni Urząd Miejski w Wołominie.

§ 3. Program obejmuje:

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;

Załącznik do uchwały Nr XLVI-45/2022

Rady Miejskiej w Wołominie
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7. zapewnienie  miejsca  w gospodarstwie  rolnym  zwierzętom  gospodarskim  odebranym  czasowo  ich
właścicielowi na podstawie decyzji Burmistrza Wołomina;

8. zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt;

9. zwrot  zwierząt  umieszczonych w schronisku ich  właścicielom w terminie  14 dni  od  dnia  przyjęcia  do
schroniska, po udokumentowaniu przez nich swoich praw właścicielskich do zwierzęcia;

10. zapewnienie  elektronicznego  znakowania  bezdomnych  zwierząt  oraz  zwierząt  mających  właściciela
z terenu gminy Wołomin;

11. wsparcie sterylizacji i kastracji dla zwierząt domowych, mających właściciela z terenu gminy Wołomin;

12. wskazanie wysokości środków przeznaczonych na realizację zadań oraz sposobu ich wydatkowania.

§ 4. Zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku będzie realizowane przez ich umieszczanie, na
podstawie zawartej umowy z Towarzystwem Opieki nad Zwierzętami w Polsce Schronisko dla bezdomnych
zwierząt w Celestynowie, ul. Noakowskiego 4, 00-666 Warszawa, siedziba schroniska: 05-430 Celestynów, ul.
Prosta 3.

§ 5. 1. Odławianie  bezdomnych zwierząt  na  terenie  gminy Wołomin odbywać się  będzie  w sposób stały tj.
w przypadkach interwencyjnych zgłoszeń mieszkańców po potwierdzeniu przez Straż Miejską w Wołominie
lub Policję o pozostających bez opieki zwierzętach, w stosunku do których nie istnieje możliwość ustalenia ich
właściciela lub innej osoby, pod której opieką dotychczas pozostawały.

2. Odławianie  bezdomnych zwierząt  będzie  prowadzone wyłącznie  przez osobę uprawnioną,  przy użyciu
specjalistycznego sprzętu, niestwarzającego zagrożenia dla życia i zdrowia zwierząt oraz niezadającego im
cierpienia, na podstawie zawartej umowy.

3. Transport  bezdomnych  zwierząt  będzie  odbywał  się  do  schroniska  dla  zwierząt  wskazanego  w §4,
środkiem transportu przystosowanym do bezpiecznego, humanitarnego przewozu zwierząt.

§ 6. 1. Zadania związane z ograniczaniem populacji zwierząt bezdomnych realizowane będą poprzez:

1) sterylizację i kastrację;

2) usypianie ślepych miotów.

2. Sterylizacja  i kastracja  zwierząt  w schroniskach  dla  zwierząt  prowadzona  będzie  obligatoryjnie,  na
zasadach ustalonych w umowie z jednostką prowadzącą schronisko.

3. Zabiegi sterylizacji i kastracji mogą być przeprowadzane wyłącznie przez lekarza weterynarii.

4. Zabiegom  sterylizacji  i kastracji  nie podlegają  zwierzęta  w okresie  14 dni  od  umieszczenia
w schronisku dla zwierząt, z uwagi na możliwość zgłoszenia się właściciela lub opiekuna.

§ 7. Opieka  nad  kotami  wolno  żyjącymi  realizowana  będzie  przez  współpracę  z opiekunami  społecznymi
w zakresie:

1) ustalenia miejsc, w których przebywają koty wolno żyjące;

2) gospodarowania  suchą  karmą  zakupioną  przez  Gminę  Wołomin  i przydzielanie  jej  Opiekunom
społecznym kotów wolno żyjących na podstawie złożonej w Urzędzie Miejskim w Wołominie - deklaracji
Opiekuna społecznego, którzy zarejestrowani są w Gminie Wołomin (Załącznik nr 1); Deklaracja powinna
zostać złożona w Urzędzie Miejskim do dnia 28 lutego 2023 r.  Opiekunem społecznym musi być osoba
pełnoletnia oraz osoba stosująca się do aktualnego Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
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zapobiegania  bezdomności  zwierząt  na  terenie  Gminy  Wołomin  oraz  przepisów  ustawy  o ochronie
zwierząt;

3) wydawania społecznym opiekunom kotów wolno żyjących skierowań na sterylizację/kastrację/leczenie
realizowanych w zakładzie leczniczym dla zwierząt mieszczącym się na terenie gminy Wołomin (Załącznik
nr 2 do Programu);

4) finansowania w 100% zabiegu sterylizacji lub kastracji i leczenia kotów wolno żyjących:

a) na  podstawie  wydanego  przez  Wydział  skierowania  (Załącznik  nr  2 do  Programu)  pn.
„Skierowanie  na  zabieg  sterylizacji/kastracji/leczenia  kotów  wolno  żyjących  na  terenie  gminy
Wołomin w 2022 roku”.  Opiekunowie  społeczni  kotów wolno żyjących po  wypełnieniu  wniosku
powinni  następnie  udać  się  do  dowolnego zakładu leczniczego dla  zwierząt  znajdującego się  na
terenie  gminy Wołomin w celu przeprowadzenia zabiegu.  W ramach skierowania realizowane jest
obowiązkowe szczepienie przeciwko wściekliźnie o ile nie ma ku temu przeciwwskazań;

b) na podstawie wniosku pn.  „Wniosek o wypłatę  refundacji  zabiegu sterylizacji/kastracji/leczenia
kotów wolno żyjących na terenie gminy Wołomin w 2022 roku” (Załącznik nr 3 do Programu), po
sprawdzeniu danych w nim zawartych kwota refundacji zostanie zwrócona Wnioskodawcy na numer
konta  wskazany  we  wniosku  w ciągu  21 dni  od  dnia  doręczenia  prawidłowo  wypełnionego  ww.
dokumentu. Do wniosku należy dołączyć dokument finansowy za wykonanie zabiegu, wystawiony po
dacie wejścia w życie niniejszego Programu;

c) refundacja  będzie  przyznawana  z uwzględnieniem  kolejności  wpływu  wniosków  do Urzędu
Miejskiego w Wołominie do wyczerpania środków przeznaczonych na ten cel.

5) Opiekun  społeczny  kilku  kotów wolno  żyjących  może  ubiegać  się  o przyznanie  refundacji  do  ww.
zabiegów maksymalnie do 5 kotów wolno żyjących rocznie.

§ 8. 1. Urząd  Miejski  w Wołominie  dofinansowuje  przeprowadzenie  zabiegu  sterylizacji/kastracji  psów
i kotów, których właściciele zamieszkują na terenie gminy Wołomin na poniższych zasadach:

1) warunkiem uzyskania dofinansowania  na zabieg sterylizacji/kastracji  jest  obowiązkowe oznakowanie
zwierzęcia, jeżeli do dnia zabiegu nie zostało ono oznakowane lub posiada nieczytelne oznakowanie lub
oznakowanie nie jest zarejestrowane w Bazie Danych Safe-Animal;

2) właściciel może uzyskać dofinansowanie na zabiegi kastracji/sterylizacji udokumentowane 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, w kwocie
nie przekraczającej:

a) 250,00 zł za kastrację kota;

b) 260,00 zł za sterylizację kotki;

c) 300,00 zł za kastrację psa;

d) 460,00 zł za sterylizację suki;

3) właściciel obowiązany jest wypełnić Załącznik nr 4 pn. „Wniosek o wypłatę dofinansowania zabiegu
sterylizacji/kastracji* i refundacji elektronicznego* znakowania zwierząt w 2022 roku”;

4) właściciel  w celu  przeprowadzenia  zabiegu  może  udać  się  do  dowolnego  zakładu  leczniczego  dla
zwierząt.  Warunkiem uzyskania refundacji  za wykonanie ww. zabiegu jest posiadanie przez właściciela
dowodu aktualnego szczepienia zwierzęcia przeciwko wściekliźnie;
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5) wypłata  dofinansowania  nastąpi  na  numer  konta  wskazany  we  wniosku  w ciągu  21 dni  od  dnia
doręczenia prawidłowo wypełnionych dokumentów:

a) wniosku  o wypłatę  dofinansowania  zabiegu  sterylizacji/kastracji  i refundacji  elektronicznego
znakowania psów i kotów w 2022 r. (Załącznik nr 4);

b) faktury/rachunku wystawionego przez zakład leczniczy dla zwierząt;

6) dofinansowanie  będzie  przyznawane  z uwzględnieniem  kolejności  wpływu  wniosków  do  Urzędu
Miejskiego w Wołominie do wyczerpania środków przeznaczonych na ten cel;

7) Właściciel kilku zwierząt domowych (psów i kotów) może skorzystać z dofinansowania na ww. zabiegi
w liczbie maksymalnie 2 rocznie na gospodarstwo domowe.

§ 9. 1. Elektroniczne znakowanie (czipowanie) psów i kotów.

1) Elektroniczne  znakowanie  (czipowanie)  psów  i kotów  realizuje  Schronisko  poprzez  czipowanie
bezdomnych  psów  i kotów  przyjmowanych  do schroniska  i bieżące  wprowadzenie  danych
o zaczipowanych zwierzętach do Międzynarodowej Bazy Danych Safe-Animal oraz uaktualnianie danych
w bazie;

2) Urząd Miejski w Wołominie finansuje w 100% elektroniczne znakowanie zwierząt, których właściciele
zamieszkują gminę Wołomin, na poniższych zasadach:

a) właściciel  obowiązany  jest  wypełnić  Załącznik  nr  4 do  Programu  pn.  „Wniosek  o wypłatę
dofinansowania zabiegu sterylizacji/kastracji* i refundacji  elektronicznego* znakowania zwierząt
w 2022  roku”,  a następnie  udać  się  do dowolnego  zakładu  leczniczego  dla  zwierząt  w celu
przeprowadzenia  zabiegu.  Warunkiem  uzyskania  refundacji  za  wykonanie  elektronicznego
znakowania  psów  jest  posiadanie  przez  właściciela  dowodu  aktualnego  szczepienia  zwierzęcia
przeciwko wściekliźnie;

b) po przeprowadzonym zabiegu właściciel składa w Urzędzie Miejskim w Wołominie wypełniony
Załącznik nr 4 do Programu wraz z fakturą/rachunkiem wystawionym przez zakład leczniczy dla
zwierząt potwierdzającym wykonanie zabiegu i zawierającym dane właściciela;

c) na  podstawie  wniosku,  o którym  mowa  w §  8 ust. 1 pkt 2b,  po  sprawdzeniu  danych  w nim
zawartych kwota dofinansowania zostanie zwrócona Wnioskodawcy na numer konta wskazany we
wniosku w ciągu 21 dni od dnia doręczenia prawidłowo wypełnionego ww. dokumentu;

d) refundacja  będzie  przyznawana  z uwzględnieniem  kolejności  wpływu  wniosków  do  Urzędu
Miejskiego w Wołominie do wyczerpania środków przeznaczonych na ten cel.

§ 10. 1. Usypianie  ślepych  miotów  może  nastąpić  wyłącznie  przez  lekarza  weterynarii  w schronisku  dla
zwierząt bezdomnych lub w zakładzie leczniczym dla zwierząt.

2. Zwierzę usypiane musi być traktowane do ostatniej chwili życia łagodnie i przyjaźnie, należy zaoszczędzić
mu trwogi i dodatkowych udręczeń.

3. Zwłoki uśpionych zwierząt muszą być odpowiednio zabezpieczone do czasu zabrania ich przez podmiot
zajmujący  się  zbieraniem  i transportem  martwych  zwierząt  do  utylizacji,  z którym  lekarz  weterynarii
wykonujący zabieg powinien mieć podpisaną umowę, bądź utylizowane bezpośrednio w schronisku.

§ 11. Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt realizowane jest przez:
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1) informowanie  mieszkańców  Gminy  o możliwości  adopcji  zwierząt  bezdomnych,  za pośrednictwem
strony  internetowej  Urzędu  Miejskiego  w Wołominie,  w zależności  od potrzeb  w sposób  stały  lub
okresowy;

2) współdziałanie  z organizacjami  pozarządowymi  i wolontariuszami  w zakresie  poszukiwania  nowych
właścicieli dla bezdomnych zwierząt;

3) poszukiwanie  opiekunów  dla  zwierząt  przez  podmiot  prowadzący  schronisko  dla  zwierząt
i przekazywanie ich osobom zainteresowanym ich posiadaniem, zdolnym zapewnić im należyte warunki
bytowe.

§ 12. Zapewnienie  całodobowej  opieki  weterynaryjnej  w przypadkach zdarzeń  drogowych  i innych zdarzeń
losowych  na  terenie  gminy  Wołomin  z udziałem  zwierząt  wymagających  udzielenia  niezbędnej  pomocy
weterynaryjnej oraz wyłapywanie i transport bezdomnych zwierząt  z terenu gminy Wołomin do schroniska dla
bezdomnych zwierząt  prowadzonego przez Towarzystwo Opieki  nad Zwierzętami w Polsce Schronisko dla
bezdomnych zwierząt w Celestynowie, ul. Noakowskiego 4, 00-666 Warszawa, z siedzibą schroniska: 05-430
Celestynów, ul. Prosta 3, będą realizowane na podstawie umów zawartych ze Spółdzielnią Socjalną „Droga do
domu”,  Stare  Grabie,  ul. Główna  135,  05-200  Wołomin,  która  realizuje  powyższe  zadanie  przy  pomocy
Podwykonawcy – Usługi Weterynaryjne Marek Klamczyński, ul. Chrobrego 2, 05-200 Wołomin.

§ 13. Zapewnienie  opieki  nad  bezdomnymi  i odebranymi  w wyniku  interwencji  zwierzętami
gospodarskimi z terenu gminy Wołomin odbywa się na podstawie zawartej umowy z Krzysztofem Żmudzkim,
prowadzącym gospodarstwo w miejscowości Tuł przy ul. Młyńskiej 2, 05-205 Klembów.

§ 14. Urząd Miejski w Wołominie prowadzi działania edukacyjne w zakresie:

1. odpowiedzialnej  i właściwej  opieki  nad  zwierzętami  oraz  ich  humanitarnego  traktowania  oraz
postępowania ze zwierzętami dzikimi;

2. propagowania sterylizacji, kastracji psów i kotów;

3. propagowania szczepień przeciwko wściekliźnie i odrobaczaniu zwierząt;

4. propagowania adopcji zwierząt bezdomnych;

5. propagowania programu identyfikacji i rejestracji psów i kotów oraz przeprowadzenie akcji czipowania na
terenie gminy;

6. opieki nad kotami wolno żyjącymi oraz zaznaczenie ich wartości dla ekosystemu;

7. informowanie  o zakazach  dotyczących  handlu  zwierzętami  domowymi  oraz  propagowanie  zakupu
zwierząt z legalnych źródeł.

§ 15. 1. Koszty  realizacji  zadań  określonych  w niniejszym  programie  ponosi  Gmina  Wołomin.  Środki
finansowe na realizację zadań wynikających z Programu zabezpieczone zostały w planie finansowym Wydziału
Finansów i Budżetu Urzędu Miejskiego w Wołominie.

2. Na realizację Programu na rok 2022 planuje się kwotę 559 087,50 zł, przeznaczoną na:

1) odławianie bezdomnych zwierząt, ich transport, czasowe przetrzymywanie i przyjęcie do schroniska oraz
całodobowa opieka weterynaryjna zwierząt bezdomnych – 314 685,60 zł;

2) zakup karmy oraz opieka weterynaryjna dla kotów wolno żyjących – 84 401,90  zł;

3) sterylizacja, kastracja oraz elektroniczne znakowanie zwierząt – 150 000,00 zł;
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4) zapewnienie opieki  nad bezdomnymi i odebranymi w wyniku interwencji  zwierzętami gospodarskimi
z terenu gminy Wołomin – 10 000,00 zł.
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Załącznik nr 1 do Programu opieki nad zwierzętami 

bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt 

na terenie Gminy Wołomin w 2022 r. 

Wołomin, dnia …………………………..2022 r.

Burmistrz Wołomina

ul. Ogrodowa 4

05-200 Wołomin

DEKLARACJA OPIEKUNA SPOŁECZNEGO

w ramach „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na
terenie Gminy Wołomin w 2022 roku”

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

Adres zamieszkania:..............................................................................................................................,

Numer telefonu:.....................................................................................................................................,

Liczba kotów (liczba orientacyjna):......................................................................................................,

Miejsce dokarmiania kotów:.................................................................................................................,

Ilość pobieranej karmy (kg):..................................................................................................…...…….

*  Opiekun społeczny ma obowiązek do sterylizacji,  kastracji  kota/kotki na koszt Gminy Wołomin, którego
dokarmia, by zapobiec dalszemu rozmnażaniu się kotów.

……………………..……………………

(czytelnie imię i nazwisko Opiekuna społecznego)

Spełniając  obowiązek  wynikający  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) informuję, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miejskim w Wołominie jest
Burmistrz Wołomina, ul. Ogrodowa 4, 05-200 Wołomin;

2. W Urzędzie Miejskim w Wołominie jest powołany Inspektor Danych Osobowych. Z Inspektorem Ochrony
Danych można się skontaktować za pośrednictwem poczty elektronicznej, e-mail: iod@wolomin.org.pl;
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3. Pani/Pana  dane  osobowe  przetwarzane  będą  na  podstawie  art. 6 ust. 1  lit.  b  i c  Ogólnego
Rozporządzenia RODO w celu sfinansowania sterylizacji suk i kotek oraz kastracji psów i kotów z  terenu
gminy  Wołomin  na  podstawie  Uchwały  nr  .................  w sprawie  „Programu  opieki  nad  zwierzętami
bezdomnymi  oraz  zapobiegania bezdomności  zwierząt  na terenie  gminy Wołomin na 2022 r.”.  Podstawą
prawną  przetwarzania  Pani/Pana  danych  osobowych  jest  art. 6 ust. 1  lit.  c.  obowiązkiem  ciążącym  na
Administratorze jest ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 572);

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty uprawnione do ich otrzymania na
podstawie  obowiązujących  przepisów  prawa,  osoby  lub  podmioty,  którym  udostępniona  zostanie
dokumentacja  postępowania  w oparciu  o przepisy  prawa,  organy  kontrolne,  a ponadto  odbiorcy  danych
w rozumieniu  przepisów  o ochronie  danych  osobowych,  tj.  podmioty  uprawnione  do  obsługi  doręczeń,
podmioty  z którymi  Administrator  zawarł  umowę  świadczenie  usług  serwisowych  dla  użytkowanych
w Urzędzie systemów informatycznych;

5. Pana/Pani  dane osobowe będą przechowywane  przez  okres  5  lat,  zgodnie  z Rozporządzeniem Prezesa
Rady  Ministrów  z dnia  18 stycznia  2011 r.  w sprawie  instrukcji  kancelaryjnej,  jednolitych  rzeczowych
wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

6. Podanie  danych  osobowych  jest  warunkiem  koniecznym  do  udziału  w postępowaniu  o udzielenie
zamówienia  publicznego,  konsekwencją  niepodania  danych  osobowych  będzie  brak  możliwości  udziału
w postępowaniu;

7. W  odniesieniu  do  Pani/Pana  danych  osobowych  decyzje  nie będą  podejmowane  w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

8. Posiada Pani/Pan:

1) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

2) na  podstawie  art. 16 RODO  prawo  do  sprostowania  Pani/Pana  danych  osobowych.  Skorzystanie
z prawa  do  sprostowania  nie może  skutkować  zmianą  wyniku  postępowania  o udzielenie  zamówienia
publicznego lub konkursu ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp;

3) na  podstawie  art. 18 ust. 1 RODO  prawo  żądania  od  administratora  ograniczenia  przetwarzania
danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, a więc prawo do
ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania w celu zapewnienia
korzystania  ze  środków ochrony  prawnej  lub  z uwagi  na  ważne  względy  interesu  publicznego UE lub
państwa członkowskiego;

-  wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia RODO, nie ogranicza
przetwarzania danych  osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego lub konkursu;

4) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

9. Nie przysługuje Pani/Panu:

1) w związku z art. 17 ust. 3  lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

2) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

3) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą
prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1  lit. c RODO.
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Załącznik nr 2 do Programu opieki nad zwierzętami 

bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt 

na terenie Gminy Wołomin w 2022 r. 

Wołomin, dnia …………………………..2022 r.

Burmistrz Wołomina

ul. Ogrodowa 4

05-200 Wołomin

Skierowanie na zabieg sterylizacji/kastracji/leczenia kotów wolno żyjących na terenie gminy Wołomin
w 2022 roku

Imię i nazwisko Opiekuna: ..............................................................................................................…...
Adres zamieszkania:...................................................................................…............................……….            
Miejsce przebywania zwierzęcia…………………………………………..........................................…

Liczba zwierząt zgłoszonych do zabiegu/leczenia* ..........(szt.)

Liczba zwierząt zgłoszonych do zabiegu kastracji* ..........(szt.)

Liczba zwierząt zgłoszonych do zabiegu sterylizacji* ..........(szt.)

Płeć zwierzęcia …………………………………………………………

Konieczność  podjęcia  leczenia  (opis  stanu  kota  wolno  żyjącego):  …………………………………....
……………………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………...............…………

.…….............................……...    
podpis przedstawiciela Urzędu   

Oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z warunkami skorzystania z ww. zabiegu.

                                                                                                           ..…............................................ 
    podpis Opiekuna 

Spełniając  obowiązek  wynikający  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) informuję, iż:  

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miejskim w Wołominie jest
Burmistrz Wołomina, ul. Ogrodowa 4, 05-200 Wołomin;

2. W Urzędzie Miejskim w Wołominie jest powołany Inspektor Danych Osobowych. Z Inspektorem Ochrony
Danych można się skontaktować za pośrednictwem poczty elektronicznej, e-mail: iod@wolomin.org.pl;
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3. Pani/Pana  dane  osobowe  przetwarzane  będą  na  podstawie  art. 6 ust. 1  lit.  b  i c  Ogólnego
Rozporządzenia RODO w celu sfinansowania sterylizacji suk i kotek oraz kastracji psów i kotów z  terenu
gminy  Wołomin  na  podstawie  Uchwały  nr  .................  w sprawie  „Programu  opieki  nad  zwierzętami
bezdomnymi  oraz  zapobiegania bezdomności  zwierząt  na terenie  gminy Wołomin na 2022 r.”.  Podstawą
prawną  przetwarzania  Pani/Pana  danych  osobowych  jest  art. 6 ust. 1  lit.  c.  obowiązkiem  ciążącym  na
Administratorze jest ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 572);

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty uprawnione do ich otrzymania na
podstawie  obowiązujących  przepisów  prawa,  osoby  lub  podmioty,  którym  udostępniona  zostanie
dokumentacja  postępowania  w oparciu  o przepisy  prawa,  organy  kontrolne,  a ponadto  odbiorcy  danych
w rozumieniu  przepisów  o ochronie  danych  osobowych,  tj.  podmioty  uprawnione  do  obsługi  doręczeń,
podmioty  z którymi  Administrator  zawarł  umowę  świadczenie  usług  serwisowych  dla  użytkowanych
w Urzędzie systemów informatycznych;

5. Pana/Pani  dane osobowe będą przechowywane  przez  okres  5  lat,  zgodnie  z Rozporządzeniem Prezesa
Rady  Ministrów  z dnia  18 stycznia  2011 r.  w sprawie  instrukcji  kancelaryjnej,  jednolitych  rzeczowych
wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych;

6. Podanie  danych  osobowych  jest  warunkiem  koniecznym  do  udziału  w postępowaniu  o udzielenie
zamówienia  publicznego,  konsekwencją  niepodania  danych  osobowych  będzie  brak  możliwości  udziału
w postępowaniu;

7. W  odniesieniu  do  Pani/Pana  danych  osobowych  decyzje  nie będą  podejmowane  w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

8. Posiada Pani/Pan:

1) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

2) na  podstawie  art. 16 RODO  prawo  do  sprostowania  Pani/Pana  danych  osobowych.  Skorzystanie
z prawa  do  sprostowania  nie może  skutkować  zmianą  wyniku  postępowania  o udzielenie  zamówienia
publicznego lub konkursu ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp;

3) na  podstawie  art. 18 ust. 1 RODO  prawo  żądania  od  administratora  ograniczenia  przetwarzania
danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, a więc prawo do
ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania w celu zapewnienia
korzystania  ze  środków ochrony  prawnej  lub  z uwagi  na  ważne  względy  interesu  publicznego UE lub
państwa członkowskiego;

-  wystąpienie  z żądaniem,  o którym  mowa  w art. 18 ust. 1  rozporządzenia  RODO,   nie
ogranicza przetwarzania danych  osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego lub konkursu;

4) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

9. Nie przysługuje Pani/Panu:

1) w związku z art. 17 ust. 3  lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

2) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

3) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą
prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1  lit. c RODO.
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Załącznik nr 3 do Programu opieki nad zwierzętami 

bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 

zwierząt na terenie Gminy Wołomin w 2022 r. 

Wołomin, dnia …………………………..2022 r.

Burmistrz Wołomina

ul. Ogrodowa 4

05-200 Wołomin

Wniosek o wypłatę refundacji zabiegu sterylizacji/kastracji/leczenia kotów wolno żyjących na terenie
gminy Wołomin w 2022 roku

Imię i nazwisko opiekuna: ..................................................................…....

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

Miejsce przebywania zwierzęcia………………………………….……….…
Liczba zwierząt zgłoszonych do zabiegu/leczenia* ..................................(szt.)
Płeć zwierzęcia …………………………………………………….…......…

Konieczność  podjęcia  leczenia  (opis  stanu  kota  wolno  żyjącego):  …………………………………....
……………………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………...............…………

Proszę o wypłacenie dotacji przelewem na następujący rachunek bankowy:                                          
……………………………………………………………………………………………………........……......…

Oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z warunkami skorzystania z ww. zabiegu.

                                                                                                           ................................................ 
 podpis Opiekuna 

Załącznik do wniosku: faktura lub rachunek potwierdzający poniesione przez wnioskodawcę koszty.

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

 podpis Opiekuna 

Oświadczenie lekarza weterynarii o dokonaniu zabiegu kastracji/sterylizacji/leczenia:

Oświadczam,iż w  dniu …………………………... wykonałem zabieg ………………………………………..
…………………………………................................................................................................................………..

 ............................................…….... 
    podpis i pieczęć lekarza weterynarii
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Spełniając  obowiązek  wynikający  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) informuję, iż:  

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miejskim w Wołominie jest
Burmistrz Wołomina, ul. Ogrodowa 4, 05-200 Wołomin;

2. W Urzędzie Miejskim w Wołominie jest powołany Inspektor Danych Osobowych. Z Inspektorem Ochrony
Danych można się skontaktować za pośrednictwem poczty elektronicznej, e-mail: iod@wolomin.org.pl;

3. Pani/Pana  dane  osobowe  przetwarzane  będą  na  podstawie  art. 6 ust. 1  lit.  b  i c  Ogólnego
Rozporządzenia RODO w celu sfinansowania sterylizacji suk i kotek oraz kastracji psów i kotów z  terenu
gminy  Wołomin  na  podstawie  Uchwały  nr  .................  w sprawie  „Programu  opieki  nad  zwierzętami
bezdomnymi  oraz  zapobiegania bezdomności  zwierząt  na terenie  gminy Wołomin na 2022 r.”.  Podstawą
prawną  przetwarzania  Pani/Pana  danych  osobowych  jest  art. 6 ust. 1  lit.  c.  obowiązkiem  ciążącym  na
Administratorze jest ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 572);

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty uprawnione do ich otrzymania na
podstawie  obowiązujących  przepisów  prawa,  osoby  lub  podmioty,  którym  udostępniona  zostanie
dokumentacja  postępowania  w oparciu  o przepisy  prawa,  organy  kontrolne,  a ponadto  odbiorcy  danych
w rozumieniu  przepisów  o ochronie  danych  osobowych,  tj.  podmioty  uprawnione  do  obsługi  doręczeń,
podmioty  z którymi  Administrator  zawarł  umowę  świadczenie  usług  serwisowych  dla  użytkowanych
w Urzędzie systemów informatycznych;

5. Pana/Pani  dane osobowe będą przechowywane  przez  okres  5  lat,  zgodnie  z Rozporządzeniem Prezesa
Rady  Ministrów   z dnia  18 stycznia  2011 r.  w sprawie  instrukcji  kancelaryjnej,  jednolitych  rzeczowych
wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych;

6. Podanie  danych  osobowych  jest  warunkiem  koniecznym  do  udziału  w postępowaniu  o udzielenie
zamówienia  publicznego,  konsekwencją  niepodania  danych  osobowych  będzie  brak  możliwości  udziału
w postępowaniu;

7. W  odniesieniu  do  Pani/Pana  danych  osobowych  decyzje  nie będą  podejmowane  w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

8. Posiada Pani/Pan:

1) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

2) na  podstawie  art. 16 RODO  prawo  do  sprostowania  Pani/Pana  danych  osobowych.  Skorzystanie
z prawa  do  sprostowania  nie może  skutkować  zmianą  wyniku  postępowania  o udzielenie  zamówienia
publicznego lub konkursu ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp;

3) na  podstawie  art. 18 ust. 1 RODO  prawo  żądania  od  administratora  ograniczenia  przetwarzania
danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, a więc prawo do
ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania w celu zapewnienia
korzystania  ze  środków ochrony  prawnej  lub  z uwagi  na  ważne  względy  interesu  publicznego UE lub
państwa członkowskiego;

-  wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art.     18     ust.     1  rozporządzenia RODO, nie ogranicza
przetwarzania danych  osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego lub konkursu;

4) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
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9. Nie przysługuje Pani/Panu:

1) w związku z art. 17 ust. 3  lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

2) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

3) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą
prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1  lit. c RODO.
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Załącznik nr 4 do Programu opieki nad zwierzętami 

bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 

zwierząt na terenie Gminy Wołomin w 2022 r. 

Wołomin, dnia …………………………..2022 r.

Burmistrz Wołomina

ul. Ogrodowa 4

05-200 Wołomin

Wniosek o wypłatę dofinansowania zabiegu sterylizacji/kastracji* i refundacji elektronicznego*
znakowania zwierząt w 2022 roku

Imię i nazwisko właściciela/opiekuna: ..................................................................…...........

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

Kontakt (nr telefonu, e-mail): ………………………………………………………..........

Liczba zwierząt zgłoszonych do zabiegu kastracji* ..........(szt.)

Liczba zwierząt zgłoszonych do zabiegu sterylizacji* ..........(szt.)

Liczba zwierząt zgłoszonych do elektronicznego znakowania* ..........(szt.)
Dane dotyczące zwierzęcia:

•gatunek zwierzęcia ................................….………

•płeć ……………………………………………….

•orientacyjna masa (kg)……………………………

Rodzaj zabiegu: sterylizacja* / kastracja* / elektroniczne znakowanie*

Oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z warunkami skorzystania z ww. zabiegu. Nie będę wnosił 
żadnych roszczeń za ewentualne powikłania pozabiegowe w stosunku do Gminy Wołomin.

                                                                                                          ................................................ 
 podpis właściciela 

Oświadczenie lekarza weterynarii o dokonaniu zabiegu kastracji/sterylizacji i znakowania:

oświadczam,  iż  w dniu  …………………  wykonałem  zabieg  ……………………………….……….....
……...........................................................................................……………………………………………………

.........................................…….... 
     podpis i pieczęć lekarza weterynarii

* Niepotrzebne skreślić

Id: 74338239-38E2-49F2-B12B-C07D76E578C6. Uchwalony Strona 14



Spełniając  obowiązek  wynikający  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) informuję, iż:  

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miejskim w Wołominie jest
Burmistrz Wołomina, ul. Ogrodowa 4, 05-200 Wołomin;

2. W Urzędzie Miejskim w Wołominie jest powołany Inspektor Danych Osobowych. Z Inspektorem Ochrony
Danych  można  się  skontaktować  za  pośrednictwem  poczty  elektronicznej,  e-mail:
mailto:iod@wolomin.org.pl;

3. Pani/Pana  dane  osobowe  przetwarzane  będą  na  podstawie  art. 6 ust. 1  lit.  b  i c  Ogólnego
Rozporządzenia RODO w celu sfinansowania sterylizacji suk i kotek oraz kastracji psów i kotów z  terenu
gminy  Wołomin  na  podstawie  Uchwały  nr  .................  w sprawie  „Programu  opieki  nad  zwierzętami
bezdomnymi  oraz  zapobiegania bezdomności  zwierząt  na terenie  gminy Wołomin na 2022 r.”.  Podstawą
prawną  przetwarzania  Pani/Pana  danych  osobowych  jest  art. 6 ust. 1  lit.  c.  obowiązkiem  ciążącym  na
Administratorze jest ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 572);

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty uprawnione do ich otrzymania na
podstawie  obowiązujących  przepisów  prawa,  osoby  lub  podmioty,  którym  udostępniona  zostanie
dokumentacja  postępowania  w oparciu  o przepisy  prawa,  organy  kontrolne,  a ponadto  odbiorcy  danych
w rozumieniu  przepisów  o ochronie  danych  osobowych,  tj.  podmioty  uprawnione  do  obsługi  doręczeń,
podmioty  z którymi  Administrator  zawarł  umowę  świadczenie  usług  serwisowych  dla  użytkowanych
w Urzędzie systemów informatycznych;

5. Pana/Pani  dane osobowe będą przechowywane  przez  okres  5  lat,  zgodnie  z Rozporządzeniem Prezesa
Rady  Ministrów   z dnia  18 stycznia  2011 r.  w sprawie  instrukcji  kancelaryjnej,  jednolitych  rzeczowych
wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych;

6. Podanie  danych  osobowych  jest  warunkiem  koniecznym  do  udziału  w postępowaniu  o udzielenie
zamówienia  publicznego,  konsekwencją  niepodania  danych  osobowych  będzie  brak  możliwości  udziału
w postępowaniu,

7. W  odniesieniu  do  Pani/Pana  danych  osobowych  decyzje  nie będą  podejmowane  w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

8. Posiada Pani/Pan:

1) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

2) na  podstawie  art. 16 RODO  prawo  do  sprostowania  Pani/Pana  danych  osobowych.  Skorzystanie
z prawa  do  sprostowania  nie może  skutkować  zmianą  wyniku  postępowania  o udzielenie  zamówienia
publicznego lub konkursu ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp;

3) na  podstawie  art. 18 ust. 1 RODO  prawo  żądania  od  administratora  ograniczenia  przetwarzania
danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, a więc prawo do
ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania w celu zapewnienia
korzystania  ze  środków ochrony  prawnej  lub  z uwagi  na  ważne  względy  interesu  publicznego UE lub
państwa członkowskiego;

-  wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia RODO, nie ogranicza
przetwarzania danych  osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego lub konkursu;
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4) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

9. Nie przysługuje Pani/Panu:

1) w związku z art. 17 ust. 3  lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

2) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

3) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą
prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1  lit. c RODO.
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