
 

 

UCHWAŁA NR XLII/281/2021 

RADY MIEJSKIEJ ZĄBKOWIC ŚLĄSKICH 

z dnia 25 marca 2021 r. 

w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 

zwierząt na terenie Gminy Ząbkowice Śląskie w roku 2021 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020r. 

poz. 713 i 1378) oraz art.11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2020r. poz. 638), 

Rada Miejska Ząbkowic Śląskich uchwala, co następuje: 

Rozdział 1. 

Postanowienia ogólne 

§ 1. Ilekroć w „Programie” jest mowa o: 

1) Gminie, należy przez to rozumieć Gminę Ząbkowice Śląskie, 

2) Urzędzie, należy przez to rozumieć Urząd Miejski w Ząbkowicach Śląskich przy pomocy którego Burmistrz 

Ząbkowic Śląskich wykonuje zadania,  

3) Schronisku, należy przez to rozumieć Ośrodek Pomocy dla Zwierząt Niechcianych i Porzuconych w Gilowie 

113, 58-230 Niemcza wpisanego do rejestru powiatowego lekarza weterynarii prowadzonego dla działalności 

w zakresie prowadzenia schroniska dla zwierząt pod weterynaryjnym numerem identyfikacyjnym: 

02023403 oraz do prowadzenia działalności nadzorowanej w zakresie transportu zwierząt na odległość  

do 65km wykonywanego w związku z prowadzeniem schroniska dla zwierząt pod weterynaryjnym numerem 

identyfikacyjnym: 02022804,  

4) Programie, należy przez to rozumieć Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ząbkowice Śląskie w 2021 r. ; 

5) Opiekunie społecznym, należy przez to rozumieć osobę, która sprawuje opiekę nad wolno żyjącymi kotami 

na terenie Gminy Ząbkowice Śląskie i złożyła deklarację społecznego opiekuna w Urzędzie Miejskim. Wzór 

deklaracji stanowi załącznik do uchwały; 

6) Lekarzu weterynarii działającym na zlecenie Gminy to należy rozumieć lek. wet. Dariusza Marcinków, 

Gabinet Weterynaryjny „DAMAR” Os. XX-lecia 52, 57-200 Ząbkowice Śląskie na podstawie zawartej 

umowy. 

§ 2. Koordynatorem „Programu” jest Burmistrz Ząbkowic Śląskich.  
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Rozdział 2. 

Cel programu 

§ 3. Celem „Programu” jest: 

1) zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ząbkowice Śląskie oraz opieka nad zwierzętami 

bezdomnymi; 

2) zmniejszenie populacji bezdomnych zwierząt; 

3) zmniejszenie populacji zwierząt w gminie przy pełnym poszanowaniu praw właścicieli zwierząt lub innych 

osób, pod których opieką zwierzęta pozostają. 

Rozdział 3. 

Realizacja zadań 

§ 4. Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Ząbkowice Śląskie realizują: 

1) schronisko poprzez przyjmowanie zwierząt bezdomnych, 

2) Burmistrz Ząbkowic Śląskich: 

a) poprzez wskazanie gospodarstwa rolnego, zapewniającego miejsce dla zwierząt gospodarskich, 

b) wydawanie suchej karmy społecznym opiekunom, 

3) organizacje pozarządowe poprzez realizację zadań publicznych, obejmujących opiekę nad zwierzętami 

bezdomnymi, 

4) opiekunowie społeczni poprzez sprawowanie nad nimi opieki. 

§ 5. Sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi, w tym ich dokarmianie realizuje: 

1) Burmistrz Ząbkowic Śląskich poprzez: 

a) nieodpłatne wydawanie suchej karmy społecznym opiekunom dokarmiającym koty wolno żyjące; 

b) leczenie oraz wykonywanie zabiegów sterylizacji i kastracji kotów wolno żyjących przez lekarza 

weterynarii działającego w ramach podpisanej umowy z Gminą; 

c) odrobaczanie kotów przez społecznych opiekunów; 

d) wspieranie opiekunów społecznych w tworzeniu miejsc bytowania i schronienia dla kotów wolno 

żyjących; 

2) organizacje pozarządowe, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, na podstawie 

zawartych umów. 

§ 6. 1.  Odławianie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Ząbkowice Śląskie realizuje Pan Robert Bienias 

prowadzący działalność gospodarczą zarejestrowana w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 

Gospodarczej pod nazwą Robert Bienias Ośrodek Pomocy dla Zwierząt Niechcianych i Porzuconych w Gilowie 

113, 58-230 Niemcza na podstawie umowy zawartej z Gminą na przeprowadzenie odławiania bezdomnych 

zwierząt i odtransportowanie ich do schroniska. 

2. Odławianie zwierząt bezdomnych na terenie Gminy ma charakter stały. 

3. Obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt w schronisku jako formę ograniczania populacji zwierząt 

bezdomnych na terenie Gminy Ząbkowice Śląskie, będzie realizowało schronisko. Przeprowadzane zabiegi 

sterylizacji lub kastracji zwierząt przebywających w schronisku dokonywane będą przed przekazaniem zwierząt 

nowym właścicielom. 

4. Elektroniczne znakowanie (czipowanie) zwierząt realizuje schronisko. 

5. Miejscem dla zwierząt gospodarskich w celu zapewnienia im miejsca jest gospodarstwo rolne znajdujące 

się w Mikołajowie nr 4, Gmina Stoszowice, posiadające numer producenta rolnego 046805294. 

6. Usypianie ślepych miotów wykonywane będzie przez lekarza weterynarii oraz przez schronisko. 

§ 7. Poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt realizują: 
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1) Schronisko poprzez prowadzenie działań zmierzających do pozyskiwania nowych właścicieli i oddawania 

do adopcji bezdomnych zwierząt osobom zainteresowanym i zdolnym zapewnić im należyte warunki 

bytowania, 

2) Burmistrz Ząbkowic Śląskich poprzez promocję adopcji zwierząt ze schroniska oraz prowadzenie działań 

zmierzających do poszukiwań nowych właścicieli; 

3) Organizacje pozarządowe poprzez prowadzenie akcji adopcyjnych i promujących adopcję zwierząt. 

§ 8. Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt 

w roku 2021 realizowane będzie przez lek. wet. Dariusza Marcinków, Gabinet Weterynaryjny „DAMAR” Os. 

XX-lecia 52, 57-200 Ząbkowice Śląskie. 

§ 9. Plan sterylizacji i kastracji zwierząt przy pełnym poszanowaniu praw właścicieli zwierząt lub innych 

osób, pod których opieką zwierzęta pozostają, obejmuje: 

1) sfinansowanie właścicielom zwierząt lub innym osobom, zamieszkujących na terenie Gminy Ząbkowice 

Śląskie, pod których opieką zwierzęta pozostają, planowanych zabiegów sterylizacji lub kastracji zwierząt; 

2) warunkiem sfinansowanie przez Gminę zabiegu będzie wystąpienie: z wnioskiem przez właścicieli 

zwierzęcia lub innych osób, pod których opieką zwierzęta pozostają oraz wyrażenie zgody na dobrowolną 

sterylizację lub kastrację; 

3) zabiegi sterylizacji lub kastracji wykonywać będzie lek. wet. Dariusz Marcinków, Gabinet Weterynaryjny 

„DAMAR” Os. XX-lecia 52, 57-200 Ząbkowice Śląskie na podstawie umowy zawartej z Gminą; 

4) jeżeli lekarz weterynarii wykonujący zabiegi sterylizacji lub kastracji uzna, że zwierzę nie może zostać 

poddane zabiegowi ze względu na wiek lub ze względów medycznych, zabieg nie zostanie wykonany; 

5) planowane zabiegi będę przeprowadzone do wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na ten cel. 

Rozdział 4. 

Finansowanie programu 

§ 10. 1. Środki finansowe na realizację zadań wynikających z „Programu” są zabezpieczone w budżecie 

Gminy Ząbkowice Śląskie w kwocie 79 000,00 zł z czego: 

1) na odławianie i zapewnienie schroniska bezdomnym zwierzętom, w tym opiekę weterynaryjną, sterylizację 

albo kastrację zwierząt w schronisku, chipowianie, poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt 

przeznacza się kwotę 45 000,00 zł; 

2) na opiekę nad wolno żyjącymi kotami przeznacza się kwotę 10 000,00 zł; 

3) na zapewnienie zwierzętom całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych 

z udziałem zwierząt przeznacza się kwotę 6 000,00 zł; 

4) koszt zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich w gospodarstwie rolnym przeznacza się  kwotę 

1 000,00 zł; 

5) koszty związane z odrobaczeniem kotów wolno żyjących przeznacza się kwotę 1 000,00 zł; 

6) koszty na  zakup suchej karmy dla zwierząt przeznacza się kwotę 6 000,00 zł. 

7) koszty planowanych sterylizacji lub kastracji przy pełnym poszanowaniu praw właścicieli zwierząt lub 

innych osób, pod których opieką zwierzęta pozostają przeznacza się kwotę 10 000,00 zł 

3. Środki finansowe wydatkowane są na podstawie faktur/ rachunków wystawionych przez: 

1) lekarza weterynarii z którym Gmina współpracuje w zakresie wskazanym w „Programie”; 

2) schronisko; 

3) przedsiębiorców, u których Gmina zrealizuje zadania z niniejszego „Programu”. 

4. Wydatkowanie środków finansowych przeznaczonych na realizację Programu będzie się odbywało 

w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasad uzyskiwania najlepszych efektów oraz optymalnego doboru 

metod i środków służących osiągnięciu założonych celów, na podstawie umów, których przedmiotem są usługi 

związane z realizacją Programu. 

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 3 – Poz. 1589



§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ząbkowic Śląskich. 

§ 12. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Dolnośląskiego. 

Przewodniczący Rady Miejskiej: 

Andrzej Dominik 
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Załącznik do uchwały Nr XLII/281/2021 

Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich z 

dnia 25.03.2021 r.  

  

Ząbkowice Śląskie, dnia …....................   

  
  

Urząd Miejski   
w Ząbkowicach Śląskich   
ul. 1 Maja 15  

                      

             

DEKLARACJA 
 OPIEKUNA SPOŁECZNEGO WOLNO ŻYJĄCYCH KOTÓW 

  

Imię i nazwisko opiekuna społecznego zwierząt   
  
  

  

Adres zamieszkania   
  
numer telefonu*   

  

Gatunek zwierząt objętych opieką oraz ich liczba i 
płeć   
  

  

Miejsce przebywania zwierząt   
  
  

  

Forma udzielanej opieki zwierząt    
  
  

  

  
  
  

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

  Miejscowość, data        Podpis opiekuna społecznego zwierząt  

  

  

  

 

* Podanie danych kontaktowych w postaci numeru telefonu jest dobrowolne i posłuży do nawiązania 
kontaktu w sytuacjach wymagających wyjaśnień. Ich podanie jest równoznaczne  
z wyrażeniem zgody na ich przetwarzanie, która może zostać w dowolnym momencie wycofana.  
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KLAUZULA INFORMACYJNA 

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 Gmina Ząbkowice Śląskie z siedzibą przy ulicy 
1 Maja 15, 57-200 Ząbkowice Śląskie, adres e-mail: urzad@zabkowiceslaskie.pl; telefon: (74) 816-53-
00, fax (74) 815-54-45.  

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@zabkowiceslaskie.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora danych, 
wskazany powyżej. 

3. Pani/ Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji i rozliczenia programu opieki nad 
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ząbkowice 
Śląskie, w tym w związku z pełnieniem przez Panią/ Pana  funkcji opiekuna społecznego. 

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

a) art. 6 ust. 1 lit. c RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego 
ciążącego na Administratorze) na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt 
(Dz.U. 2020r. poz.638), 

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@zabkowiceslaskie.pl.  

Powyższe nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej 
przez Panią/ Pana zgody przed jej cofnięciem. 

5. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest niezbędne aby pełnić funkcję opiekuna 
społecznego zwierząt, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości pełnienia tej funkcji. Podanie 
przez Panią/ Pana numeru telefonu  jest dobrowolne, ułatwi ewentualny kontakt z Panią/ Panem 
w związku z realizowaną funkcją. 

6. Odbiorcami Pani/ Pana danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych  
na podstawie przepisów prawa oraz  podmioty z którymi współpracuje Administrator: e-instytucja.pl 
Sp. z o.o ul. Marszałkowska 58, 00-545 Warszawa, KRS: 000050951, NIP: 701-042-19-71, REGON: 
174194800 i NetGate Sp. z o.o., ul. Spółdzielcza 5, 57-300 Kłodzko, KRS 0000652932, NIP 
8831861281, REGON 36609407800000. 

7. Pani/ Pana dane osobowe będą przetwarzane przez 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 pełnienia przez Panią/ Pana funkcji opiekuna społecznego zwierząt a następnie zostaną 
przekazane do Archiwum Państwowego Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim gdzie będą przetwarzane 
wieczyście. Numer telefonu który jest daną dobrowolną, będzie przetwarzany do czasu wycofania przez 
Panią /Pana zgody. 
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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 wycofania w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie Pani/ Pana danych osobowych, 
gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody (art. 7 ust. 3 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. 
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