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UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIEJSKIEJ W NAMYSŁOWIE 

z dnia .................... 2022 r. 

w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 
zwierząt na terenie gminy Namysłów w 2022 roku 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r., 
poz. 1372 i 1834) oraz art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2020 r. poz. 638, 
z 2021 r. poz. 1718 i 1728) Rada Miejska w Namysłowie uchwala, co następuje: 

§ 1. Przyjmuje się „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 
terenie gminy Namysłów w 2022 roku” w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Namysłowa. 

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

 

   
Przewodniczący Rady 

 
 

Jacek Ochędzan 
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr .................... 

Rady Miejskiej w Namysłowie 

z dnia....................2022 r. 

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy 
Namysłów w 2022 roku 

Rozdział 1. 
Postanowienia ogólne 

§ 1. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy 
Namysłów w 2022 roku, zwany dalej „Programem”, dotyczy w szczególności zwierząt bezdomnych, w tym psów, 
kotów oraz zwierząt gospodarskich, a także kotów wolno żyjących, przebywających w granicach 
administracyjnych gminy Namysłów. 

§ 2. Ilekroć w Programie jest mowa o: 

1) „Gminie” – rozumie się przez to Gminę Namysłów; 

2) „Koordynatorze programu” – rozumie się przez to Koordynatora programu opieki nad zwierzętami 
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt, powołanego w drodze zarządzenia Burmistrza 
Namysłowa Nr 557/VIII/21 z dnia 20 stycznia 2021 r.; 

3) „Straży Miejskiej” – rozumie się przez to Straż Miejską w Namysłowie; 

4) „Urzędzie” – rozumie się przez to Urząd Miejski w Namysłowie; 

5) „zwierzętach bezdomnych” – rozumie się przez to zwierzęta bezdomne w rozumieniu art. 4 pkt 16 ustawy 
z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt; 

6) „zwierzętach domowych” – rozumie się przez to zwierzęta domowe w rozumieniu art. 4 pkt 17 ustawy z dnia 
21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt; 

7) „zwierzętach gospodarskich” – rozumie się przez to zwierzęta gospodarskie w rozumieniu przepisów 
o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich. 

Rozdział 2. 
Cel i zadania Programu 

§ 3. Celem Programu jest zapobieganie bezdomności zwierząt oraz zapewnienie opieki nad zwierzętami 
bezdomnymi na terenie gminy Namysłów. 

§ 4. W ramach Programu Gmina realizuje następujące zadania: 

1) zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt; 

2) opieka nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie; 

3) odławianie bezdomnych zwierząt; 

4) obligatoryjna sterylizacja albo kastracja zwierząt w schronisku dla zwierząt; 

5) plan sterylizacji i kastracji zwierząt w gminie Namysłów, przy pełnym poszanowaniu praw właścicieli zwierząt 
lub innych osób, pod których opieką zwierzęta pozostają; 

6) poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt; 

7) usypianie ślepych miotów; 

8) wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich; 

9) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt; 

10) działania o charakterze edukacyjno-informacyjnym. 
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Rozdział 3. 
Wykonawcy Programu 

§ 5. Realizację zadań w ramach Programu prowadzą: 

1) Burmistrz Namysłowa za pośrednictwem Urzędu, w tym powołanego Koordynatora programu, Wydziału 
Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Inwestycji oraz Wydziału Rolnictwa i Gospodarki 
Nieruchomościami; 

2) Straż Miejska; 

3) organizacje społeczne, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, we współpracy 
z Koordynatorem programu oraz Strażą Miejską. 

Rozdział 4. 
Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy oraz ich wyłapywanie 

§ 6. W ramach realizacji zadań z zakresu zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom Gmina podejmuje 
następujące działania: 

1) przeprowadza odławianie bezdomnych zwierząt; 

2) zapewnia opiekę weterynaryjną odłowionym bezdomnym zwierzętom; 

3) zapewnia bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt; 

4) zapewnia miejsca dla zwierząt gospodarskich we wskazanym gospodarstwie rolnym. 

§ 7. 1. Bezdomne zwierzęta na terenie wyznaczonym administracyjnymi granicami Gminy podlegają stałemu 
odławianiu. Czynności w tym zakresie podejmowane są z urzędu lub po dokonaniu zgłoszenia bezdomnych 
zwierząt, które przyjmuje Straż Miejska lub Urząd. 

2. Odławianie bezdomnych zwierząt wykonywane jest przez Przedsiębiorstwo Usług Produkcyjno-Handlowo-
Wielobranżowych „GABI” Gabriela Bartoszek, ul. Dworcowa 24, 47-120 Żędowice na zlecenie Gminy lub Straż 
Miejską. 

3. Straż Miejska po przyjęciu zgłoszenia i sprawdzeniu jego zasadności, podejmuje decyzję w sprawie 
samodzielnego wyłapania zwierzęcia. W przypadku, gdy podjęcie ww. czynności nie jest możliwe, Straż Miejska 
informuje Przedsiębiorstwo, o którym mowa w ust. 2, o konieczności odłowienia bezdomnego zwierzęcia. 

4. Po odłowieniu bezdomne zwierzęta podlegają w szczególności następującym czynnościom: 

1) dokonaniu identyfikacji poprzez sprawdzenie mikrochipa, kolczyka, tatuażu lub innego „znacznika” 
umożliwiającego ustalenie właściciela lub inną osobę, pod której opieką zwierzę pozostaje; 

2) ocenie stanu zdrowia dokonanej przez lekarza weterynarii; 

3) opiece weterynaryjnej, w sytuacji gdy zwierzę jest ranne lub chore. 

5. W przypadku posiadania przez zwierzę identyfikatora umożliwiającego ustalenie właściciela lub opiekuna, 
Straż Miejska niezwłocznie podejmuje działania w celu przekazania informacji o znalezieniu zwierzęcia. 

6. W celu umożliwienia odbioru odłowionego bezdomnego zwierzęcia domowego przez osoby, o których 
mowa w ust. 5, lub zabezpieczenia zwierzęcia w sytuacji, gdy zachodzi uzasadnione podejrzenie, że posiada ono 
właściciela (m.in. zwierzę ma założoną obrożę, szelki lub inny element), zwierzę przewozi się do miejsca 
przetrzymywania wyłapywanych zwierząt, nie dłużej jednak niż na okres 14 dni. 

7. Przy zapewnieniu opieki wyłapanym bezdomnym zwierzętom domowym, które czasowo przebywają 
w miejscu przetrzymywania zwierząt, Gmina współpracuje z organizacjami społecznymi, których statutowym 
celem działania jest ochrona zwierząt. 

8. W sytuacji, gdy zostanie stwierdzone, że bezdomne zwierzę domowe nie posiada identyfikatora oraz podjęte 
działania mające na celu ustalenie właściciela lub opiekuna okażą się bezskuteczne, zwierzę podlega przekazaniu 
przez Przedsiębiorstwo Usług Produkcyjno-Handlowo-Wielobranżowych „GABI” Gabriela Bartoszek, 
ul. Dworcowa 24, 47-120 Żędowice do Schroniska Miedary, ul. 1 Maja 76, 42-676 Miedary. 

9. Gospodarstwo Rolne prowadzone pod adresem Żaba 10, 46-100 Namysłów przyjmuje bezdomne zwierzęta 
gospodarskie z terenu wyznaczonego administracyjnymi granicami Gminy i zapewnia im opiekę. 
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Rozdział 5. 
Opieka nad wolno żyjącymi kotami oraz kontrola ich populacji 

§ 8. 1. Sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi na terytorium Gminy, w tym ich dokarmianie, 
realizowane jest przy współpracy z organizacjami społecznymi, których statutowym celem działania jest ochrona 
zwierząt, niezrzeszonymi wolontariuszami oraz społecznymi opiekunami kotów wolno żyjących. 

2. Opieka nad wolno żyjącymi kotami polega w szczególności na: 

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

2) prowadzeniu rejestru społecznych opiekunów kotów wolno żyjących na terenie Gminy; 

3) zapewnieniu dokarmiania kotów wolno żyjących; 

4) zapewnieniu opieki weterynaryjnej rannym lub chorym kotom wolno żyjącym. 

3. Koty wolno żyjące, bytujące m.in. na terenach spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, są elementem 
ekosystemu, a ich obecność zapobiega rozprzestrzenianiu się gryzoni (szczurów, myszy). Koty te nie są 
zwierzętami bezdomnymi, dlatego nie należy ich wyłapywać celem umieszczenia w schronisku dla zwierząt ani 
wywozić, lecz stwarzać warunki bytowania w miejscach dotychczasowego schronienia. Koty wolno żyjące 
nie mają możliwości zdobycia niezbędnej ilości pożywienia, dlatego też powinny być dokarmiane. 

§ 9. 1. Rejestr społecznych opiekunów kotów wolno żyjących na terenie Gminy prowadzony jest przez 
Koordynatora programu w formie papierowej. 

2. Szczegółowe zasady rejestracji społecznych opiekunów kotów wolno żyjących na terenie Gminy określa 
Regulamin stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego Programu. 

§ 10. 1. Dokarmianie kotów wolno żyjących realizowane jest przez cały rok i polega na zakupie karmy oraz jej 
wydawaniu społecznym opiekunom kotów wolno żyjących. 

2. Ustala się liczbę kotów, dla których będzie wydawana karma jednemu opiekunowi, w ilości od 2 do 
10 osobników, przyjmując limit karmy w ilości 1,5 kg na jednego osobnika w danym miesiącu. 

3. Ilość karmy wymaganej do zapewnienia odpowiedniego poziomu dokarmiania kotów wolno żyjących 
szacowana jest przez Koordynatora programu na podstawie miejsc bytowania kotów wolno żyjących, liczby kotów 
zgłoszonej w każdym z nich oraz danej pory roku. Dokarmianie nie zaspokaja w całości potrzeb żywieniowych 
kotów wolno żyjących. 

§ 11. 1. Koty wolno żyjące, które wymagają opieki weterynaryjnej, zostają na czas leczenia wyłapane 
i przewiezione do lekarza weterynarii. 

2. Jeżeli wyłapany chory lub ranny kot wolno żyjący ze względu na stan zdrowia wymaga tymczasowo stałej 
opieki człowieka, Gmina we współpracy z organizacjami społecznymi, których statutowym celem działania jest 
ochrona zwierząt oraz społecznymi opiekunami kotów wolno żyjących podejmuje działania mające na celu 
zapewnienie mu schronienia. Po wyleczeniu kot wolno żyjący wypuszczany jest w miejsce dotychczasowego 
bytowania. 

§ 12. 1. Kontrola populacji kotów wolno żyjących realizowana jest poprzez ustalanie miejsc w których 
przebywają, określanie ich szacunkowej ilości oraz wykonywanie zabiegów sterylizacji lub kastracji. 

2. Koty wolno żyjące, które nie zostały poddane zabiegowi sterylizacji albo kastracji, jeśli osiągnęły dojrzałość 
płciową, zostają wyłapane i przewiezione do lekarza weterynarii, z którym Gmina zawarła stosowną umowę, 
w celu przeprowadzenia zabiegu, pod warunkiem, że pozwala na to ich stan zdrowia. 

3. Podczas wykonywania zabiegu kotu wolno żyjącemu nacina się czubek prawego ucha, w celu umożliwienia 
identyfikacji, czy zwierzę zostało poddane zabiegowi sterylizacji bądź kastracji. 

4. Po wykonaniu zabiegu sterylizacji albo kastracji kot wolno żyjący zostaje objęty opieką na okres 
rekonwalescencji. Następnie w obecności opiekuna wypuszczany jest na wolność w miejscu dotychczasowego 
bytowania. 

Rozdział 6. 
Zapobieganie bezdomności zwierząt 

§ 13. W celu zmniejszenia populacji bezdomnych zwierząt Gmina wykonuje następujące zadania: 

1) obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt w schronisku dla zwierząt; 

2) usypianie ślepych miotów; 
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3) wprowadzenie planu sterylizacji i kastracji zwierząt przy pełnym poszanowaniu praw właścicieli zwierząt lub 
innych osób, pod których opieką zwierzęta pozostają. 

§ 14. 1. Obligatoryjna sterylizacja albo kastracja zwierząt umieszczonych w schronisku, o którym mowa 
w § 7 ust. 8, realizowana jest przez podmiot je prowadzący. 

2. Zabiegi sterylizacji albo kastracji zwierząt przeprowadzane są wyłącznie przez lekarza weterynarii. 

3. Zabiegom sterylizacji albo kastracji nie podlegają zwierzęta, u których istnieją przeciwwskazania do ich 
wykonania, ze względu na stan zdrowia lub wiek. 

§ 15. 1. Gmina pokrywa koszty usypiania ślepych miotów zwierząt bezdomnych oraz kotów wolno żyjących 
z terenu wyznaczonego administracyjnymi granicami gminy Namysłów. 

2. Zabieg uśpienia przeprowadza wyłącznie lekarz weterynarii, z którym Gmina zawarła 
umowę na świadczenie usług usypiania ślepych miotów. 

3. Ślepe mioty dostarczane są do lekarza weterynarii przez Straż Miejską, organizacje społeczne, których 
statutowym celem działania jest ochrona zwierząt lub społecznych opiekunów kotów wolno żyjących. 

4. Decyzję o kwalifikacji ślepego miotu do uśpienia podejmuje lekarz weterynarii. 

§ 16. 1. Gmina Namysłów wprowadza plan sterylizacji i kastracji psów i kotów, przy pełnym poszanowaniu 
praw właścicieli zwierząt lub innych osób, pod których opieką zwierzęta pozostają. 

2. W ramach planu Gmina zapewnia dofinansowanie w wysokości 50% kosztów zabiegów sterylizacji 
i kastracji psów i kotów, z którego mogą skorzystać właściciele zwierząt lub ich opiekunowie, zamieszkujący na 
terenie gminy Namysłów. 

3. W przypadku psów zabiegi sterylizacji i kastracji dofinansowywane są wyłącznie właścicielom lub 
opiekunom, którzy dokonali elektronicznego oznakowania (chipowania) oraz dopełnili obowiązku zaszczepienia 
psa przeciwko wściekliźnie. 

4. W celu uzyskania dofinansowania właściciel zwierzęcia lub inna osoba, pod której opieką zwierzę pozostaje, 
składa wniosek do Urzędu, którego wzór określa załącznik nr 2 do niniejszego Programu. 

5. Dofinansowanie przyznawane jest wnioskodawcom spełniającym warunki według kolejności wpływu 
wniosków. 

6. Wnioskodawca bezpośrednio po wykonaniu zabiegu sterylizacji albo kastracji uiszcza lekarzowi weterynarii 
opłatę w wysokości 50% jego kosztów. 

7. Ogranicza się możliwość uzyskania dofinansowania o którym mowa w ust. 2 do dwóch zwierząt z jednej 
nieruchomości. 

8. Liczba zabiegów sterylizacji i kastracji wykonanych w ramach dofinansowania jest limitowana wysokością 
środków przeznaczonych na ten cel. 

§ 17. Gmina może pokryć w całości koszty zabiegów sterylizacji i kastracji bezdomnych psów i kotów z terenu 
gminy Namysłów, będących pod opieką organizacji społecznych, których statutowym celem działania jest ochrona 
zwierząt, działających na obszarze gminy Namysłów. 

Rozdział 7. 
Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt 

§ 18. Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt realizowane jest poprzez: 

1) przeprowadzanie sesji zdjęciowych wyłapanym zwierzętom bezdomnym mających na celu ich promocję; 

2) umieszczanie zdjęć i informacji dotyczących bezdomnych zwierząt na stronie internetowej pod adresem: 
www.namyslow.eu, w zakładce „Zwierzęta wokół nas”, lub w lokalnej prasie; 

3) organizowanie we współpracy z organizacjami społecznymi, których statutowym celem działania jest ochrona 
zwierząt, działającymi na obszarze Gminy, wspólnych akcji adopcyjnych. 
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Rozdział 8. 
Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt 

§ 19. 1. Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem 
zwierząt na terenie Gminy realizowane jest na podstawie umów zawartych z Przychodnią Weterynaryjną 
Kruszyńscy, ul. Mikołaja Reja 17, 46-100 Namysłów oraz Przychodnią Weterynaryjną „VET-SERVICE” lek. wet. 
Łukasz Ocharski, ul. Wierzbowa 7, 46-100 Namysłów. 

2. W ramach świadczonych usług, podmioty wskazane w ust. 1 przyjmują całodobowo zgłoszenia 
o zdarzeniach drogowych z udziałem zwierząt oraz udzielają pierwszej pomocy weterynaryjnej. 

Rozdział 9. 
Działania o charakterze edukacyjno-informacyjnym 

§ 20. W ramach Programu realizowane są następujące działania o charakterze edukacyjno-informacyjnym, przy 
współpracy z organizacjami społecznymi, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt: 

1) edukacja w zakresie odpowiedzialnej i właściwej opieki nad zwierzętami oraz ich humanitarnego traktowania; 

2) promowanie odpowiedzialnych postaw wobec zwierząt; 

3) propagowanie sterylizacji i kastracji psów i kotów właścicielskich oraz znakowania zwierząt jako 
najskuteczniejszych metod zapobiegania bezdomności zwierząt; 

4) propagowanie adopcji zwierząt bezdomnych; 

5) propagowanie wolontariatu na rzecz bezdomnych zwierząt. 

Rozdział 10. 
Finansowanie Programu 

§ 21. 1. Środki finansowe przeznaczone na realizację zadań wynikających z Programu zabezpieczone są 
w budżecie Gminy Namysłów na 2022 rok w wysokości 64.000,00 zł. 

2. Środki zostaną wydatkowane na poszczególne zadania objęte Programem w następujący sposób: 

1) zapewnienie opieki weterynaryjnej rannym lub chorym zwierzętom bezdomnym i kotom wolno żyjącym – 
10.000,00 zł; 

2) zakup karmy i niezbędnych materiałów dla zwierząt bezdomnych i kotów wolno żyjących – 8.000,00 zł; 

3) sterylizacja i kastracja zwierząt bezdomnych i kotów wolno żyjących oraz usypianie ślepych miotów – 
10.000,00 zł; 

4) dofinansowanie zabiegów sterylizacji i kastracji psów i kotów należących do mieszkańców gminy Namysłów – 
20.000,00 zł; 

5) odławianie bezdomnych zwierząt wraz z zapewnieniem im miejsca w schronisku dla zwierząt – 10.000,00 zł; 

6) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt – 
4.000,00 zł; 

7) odbiór i utylizacja zwierząt martwych – 2.000,00 zł. 
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Załącznik Nr 1 do Programu opieki nad zwierzętami 

bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 

terenie gminy Namysłów w 2022 roku 

Regulamin rejestracji społecznych opiekunów kotów wolno żyjących 

na terenie gminy Namysłów 

1. Społecznym opiekunem kotów wolno żyjących może zostać każda pełnoletnia osoba zamieszkująca na 

terenie gminy Namysłów, która sprawuje opiekę nad kotami wolno żyjącymi. 

2. Sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi opiera się wyłącznie na pracy społecznej i jest 

nieodpłatne. 

3. W celu zarejestrowania się jako społeczny opiekun kotów wolno żyjących należy złożyć w Urzędzie 

Miejskim w Namysłowie wniosek o wpis do Rejestru społecznych opiekunów kotów wolno żyjących na 

terenie gminy Namysłów, którego wzór określa załącznik do niniejszego Regulaminu. 

4. Dane zawarte we wniosku dotyczące liczby kotów wolno żyjących, miejsc ich bytowania oraz 

dokarmiania będą weryfikowane przez Koordynatora programu lub Straż Miejską podczas wizji 

lokalnej. 

5. W przypadku negatywnej weryfikacji danych, o której mowa w ust. 4, wskazującej na składanie 

nieprawdziwych informacji, odmawia się wpisu do Rejestru społecznych opiekunów kotów wolno 

żyjących na terenie gminy Namysłów. 

6. Społeczny opiekun kotów wolno żyjących zobowiązany jest do: 

1) dokarmiania kotów wolno żyjących w stałym i bezpiecznym dla nich miejscu, 

2) utrzymania czystości w miejscu dokarmiania kotów wolno żyjących, 

3) brania czynnego udziału w ograniczaniu populacji kotów wolno żyjących, 

4) organizacji kotom schronień. 

7. Społeczny opiekun kotów wolno żyjących na terenie gminy Namysłów zobowiązany jest powiadamiać 

pisemnie Koordynatora programu o zmianie liczebności kotów objętych opieką oraz o każdej innej 

zmianie dotyczącej danych wskazanych we wniosku, a w szczególności o zaprzestaniu opieki nad 

kotami wolno żyjącymi. 

8. Zarejestrowanemu społecznemu opiekunowi kotów wolno żyjących przysługuje prawo do: 

1) bezpłatnego wykonywania zabiegów sterylizacji i kastracji kotów wolno żyjących przez lekarza 

weterynarii, z którym Gmina zawarła umowę (do wyczerpania środków finansowych 

przeznaczonych na to zadanie), 

2) nieodpłatnego otrzymywania karmy w celu dokarmiania kotów wolno żyjących. 

9. W sytuacji stwierdzenia braku realizacji zadań, o których mowa w ust. 6, społeczny opiekun zostaje 

wykreślony z Rejestru społecznych opiekunów kotów wolno żyjących na terenie gminy Namysłów. 
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Załącznik do Regulaminu rejestracji społecznych 

opiekunów kotów wolno żyjących na terenie gminy 

Namysłów 

 

……………………………………………… 

(imię i nazwisko) 

……………………………………………… 

……………………………………………… 

(adres zamieszkania) 

……………………………………………… 

(nr telefonu) 

 

 

………..………..…………………… 

                       (miejscowość i data) 

 

 

 

 

Urząd Miejski w Namysłowie 

ul. Stanisława Dubois 3 

46-100 Namysłów 

 

WNIOSEK 

o wpis do rejestru społecznych opiekunów kotów wolno żyjących 

na terenie gminy Namysłów 

1. Ja, niżej podpisany/podpisana, deklaruję gotowość sprawowania opieki nad kotami wolno żyjącymi 

i wnoszę o wpisanie mnie do Rejestru społecznych opiekunów kotów wolno żyjących na terenie gminy 

Namysłów. 

2. Oświadczam, że będę opiekować się kotami wolno żyjącymi na terenie 

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

……………………………………………………………………………………….., na którym obecnie 

bytuje ……………………………….…….. kotów (w tym: …………….…………….……….. kotek 

i ………………….. kocurów). 

3. W ramach opieki będę: 

a) codziennie wykładać kotom pokarm oraz dostarczać czystą wodę do picia; 

b) codziennie sprzątać pozostały pokarm oraz utrzymywać w czystości miejsce dokarmiania; 

c) w przypadku kotów niewykastrowanych/niewysterylizowanych wykonywać zabiegi 

w wyznaczonym gabinecie weterynaryjnym lub zgłaszać potrzebę ich przeprowadzenia do 

organizacji społecznych, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt; 

d) w przypadku chorych kotów wolno żyjących zgłaszać potrzebę ich leczenia Urzędowi Miejskiemu w 

Namysłowie lub organizacjom społecznym, których statutowym celem działania jest ochrona 

zwierząt oraz czynnie uczestniczyć w działaniach mających na celu wyleczenie kotów. 

4. Zobowiązuję się, że przynajmniej raz w roku, do dnia 31 marca, przedstawię Urzędowi Miejskiemu 

w Namysłowie, w formie pisemnej, informację o bieżącej liczebności kotów objętych moją opieką. 
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5. Oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z Regulaminem rejestracji społecznych 

opiekunów kotów wolno żyjących na terenie gminy Namysłów. 

…………………………………….. 

(podpis Wnioskodawcy) 
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Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na 

administratorze  

 

Zgodnie z Rozporządzeniem 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, dalej również „RODO”), informujemy, że: 

TOŻSAMOŚĆ 

ADMINISTRATORA 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Namysłów reprezentowana 

przez Burmistrza Namysłowa. 

DANE KONTAKTOWE 

ADMINISTRATORA 

Adres pocztowy: ul. Stanisława Dubois 3, 46-100 Namysłów  

Adres e-mail: urzad.miejski@namyslow.eu 

Numer telefonu: +48 77 4190300 

DANE KONTAKTOWE 

INSPEKTORA 

OCHRONY DANYCH 

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych Panią Joannę Zuzel, z którą może 

się Pani/Pan skontaktować poprzez: 

adres e-mail iod@namyslow.eu  

numer telefonu + 48 77 4190351  

pisemnie pod adresem ul. Stanisława Dubois 3, 46-100 Namysłów 

Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach 

dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych 

z  przetwarzaniem danych. 

CELE 

PRZETWARZANIA 

I PODSTAWA PRAWNA  

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 

1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2020 r., poz. 638 ze zm.) oraz Programu opieki nad 

zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy 

Namysłów w 2022 roku, w celu rozpatrzenia Pani/Pana wniosku o wpis 

do Rejestru społecznych opiekunów kotów wolno żyjących na terenie gminy Namysłów. 

ODBIORCY DANYCH 

Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane uprawnionym, zgodnie z przepisami 

prawa, osobom i podmiotom, które reguluje cel przetwarzania.  

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich. 

OKRES 

PRZECHOWYWANIA 

DANYCH 

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres określony w Rozporządzeniu 

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 oraz innych przepisów prawa oraz wewnętrznych 

regulaminów.  

PRAWA PODMIOTÓW 

DANYCH 

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, sprostowania, ich usunięcia, 

ograniczenia przetwarzania a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania 

oraz do przenoszenia danych, a także do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych 

osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania 

do momentu wycofania zgody. 

PRAWO WNIESIENIA 

SKARGI DO ORGANU 

NADZORCZEGO 

Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie dotyczących 

Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy RODO. 

…………………………………….. 

(data i podpis Wnioskodawcy) 
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Załącznik Nr 2 do Programu opieki nad zwierzętami 

bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt 

na terenie gminy Namysłów w 2022 roku 

 

 

WNIOSKODAWCA: 

……………………………………………… 

(imię i nazwisko właściciela zwierzęcia) 

……………………………………………… 

……………………………………………… 

(adres zamieszkania) 

……………………………………………… 

(nr telefonu) 

 

 

………………………………. 

(miejscowość i data) 

 

 

 

Urząd Miejski w Namysłowie 

ul. Stanisława Dubois 3 

46-100 Namysłów 

WNIOSEK 

o dofinansowanie zabiegu sterylizacji/kastracji* psa/kota* 

Na podstawie § 16 ust. 2 Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 

zwierząt na terenie gminy Namysłów w 2022 roku, zwracam się z prośbą o dofinansowanie zabiegu 

sterylizacji/kastracji* psa/kota*, którego jestem właścicielem. 

INFORMACJE O POSIADANYM ZWIERZĘCIU: 

Gatunek: …………………………………... 

Płeć: ……………………………………….. 

Maść: ……………………………………… 

Wiek: ……………………………………… 

Waga (w przypadku psa): …………………. 

1. Zobowiązuję się do opłacenia lekarzowi weterynarii 50% kosztów zabiegu sterylizacji/kastracji*. 

2. Oświadczam, że jestem właścicielem ww. zwierzęcia i zapoznałem/zapoznałam* się z zasadami 

dofinansowania przez Gminę Namysłów zabiegów sterylizacji i kastracji psów i kotów określonych w 

Programie opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie 

gminy Namysłów w 2022 roku. 

 

 

 

 

 

* niewłaściwe skreślić   
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3. Oświadczam, że zobowiązuję się do zapewnienia opieki nad zwierzęciem w okresie pozabiegowym, 

a w przypadku wystąpienia podczas zabiegu lub bezpośrednio po nim konieczności przeprowadzenia 

innych zabiegów lub podania dodatkowych leków, zobowiązuję się do poniesienia ich kosztów. 

…………………………………….. 

(podpis Wnioskodawcy) 

INFORMACJE DLA WNIOSKODAWCY: 

1. Dofinansowanie udzielane jest na podstawie wniosku złożonego przed wykonaniem zabiegu 

sterylizacji albo kastracji zwierzęcia. 

2. Zabieg należy wykonać w terminie jednego miesiąca od dnia wystawienia skierowania. 

3. Niewykonanie zabiegu we wskazanym terminie skutkuje koniecznością złożenia nowego wniosku. 

…………………………………….. 

(podpis Wnioskodawcy) 

Załączniki do wniosku: 

1) oświadczenie Wnioskodawcy o zamieszkaniu na terenie gminy Namysłów, 

2) potwierdzenie aktualnego szczepienia przeciwko wściekliźnie – dotyczy psów, 

3) potwierdzenie elektronicznego oznakowania – dotyczy psów. 

 

 

 

ADNOTACJA URZĘDU: 

Wniosek rozpatrzono pozytywnie/negatywnie. 

Uwagi: ………………………………………………………………………………………… 

Kwota dofinansowania wynosi: ……………... 

 

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

                                                       (data, pieczątka i podpis) 
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Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na 

administratorze  

 

Zgodnie z Rozporządzeniem 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, dalej również „RODO”), informujemy, że: 

TOŻSAMOŚĆ 

ADMINISTRATORA 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Namysłów  

reprezentowana przez Burmistrza Namysłowa. 

DANE KONTAKTOWE 

ADMINISTRATORA 

Adres pocztowy: ul. Stanisława Dubois 3, 46-100 Namysłów  

Adres e-mail: urzad.miejski@namyslow.eu 

Numer telefonu: +48 77 4190300 

DANE KONTAKTOWE 

INSPEKTORA 

OCHRONY DANYCH 

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych Panią Joannę Zuzel, z którą może się 

Pani/Pan skontaktować poprzez: 

adres e-mail iod@namyslow.eu  

numer telefonu + 48 77 4190351  

pisemnie pod adresem ul. Stanisława Dubois 3, 46-100 Namysłów 

Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach 

dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych 

z  przetwarzaniem danych. 

CELE 

PRZETWARZANIA 

I PODSTAWA 

PRAWNA  

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 

r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2020 r., poz. 638 ze zm.) oraz Programu  

opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt 

na terenie gminy Namysłów w 2022 roku, w celu rozpatrzenia Pani/Pana wniosku 

o dofinansowanie zabiegu sterylizacji/kastracji kota/psa. 

ODBIORCY DANYCH 

Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane uprawnionym, zgodnie z przepisami 

prawa, osobom i podmiotom, które reguluje cel przetwarzania.  

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich. 

OKRES 

PRZECHOWYWANIA 

DANYCH 

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres określony w Rozporządzeniu 

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 oraz innych przepisów prawa oraz wewnętrznych 

regulaminów.  

PRAWA PODMIOTÓW 

DANYCH 

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, sprostowania, ich usunięcia, 

ograniczenia przetwarzania a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania 

oraz do przenoszenia danych, a także do cofnięcia zgody 

na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu 

na zgodność z prawem przetwarzania do momentu wycofania zgody. 

PRAWO WNIESIENIA 

SKARGI DO ORGANU 

NADZORCZEGO 

Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie dotyczących Pana/Pani danych 

osobowych narusza przepisy RODO. 

 

…………………………………….. 

(data i podpis Wnioskodawcy) 
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Uzasadnienie 

Zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2020 r., poz. 638 ze zm.), 
zapobieganie bezdomności zwierząt i zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywanie należy do 
zadań własnych gmin. Rada gminy wypełniając obowiązek, o którym mowa w art. 11 ust. 1, określa, w drodze 
uchwały, corocznie do dnia 31 marca, program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 
bezdomności zwierząt. 

Celem wprowadzanego „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 
zwierząt na terenie gminy Namysłów w 2022 roku” jest zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom, ograniczenie 
ilości bezdomnych zwierząt, zmniejszenie populacji kotów wolno żyjących, poprawa dobrostanu zwierząt oraz 
edukacja mieszkańców w zakresie odpowiedzialnej i właściwej opieki nad zwierzętami oraz ich humanitarnego 
traktowania. 

Na podstawie art. 11a ust. 7 ustawy o ochronie zwierząt, Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Namysłów w 2022 roku został przekazany do zaopiniowania 
Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii w Namysłowie, Namysłowskiemu Stowarzyszeniu Pomocy Zwierzętom 
„Cztery Łapy” oraz dzierżawcom i zarządcom obwodów łowieckich, działającym na obszarze gminy Namysłów. 

W związku z wniesionymi przez Namysłowskie Stowarzyszenie Pomocy Zwierzętom „Cztery Łapy” uwagami, 
w projekcie Programu uwzględniono następujące zmiany: 

1) w Rozdziale 5 – „Opieka nad wolno żyjącymi kotami oraz kontrola ich populacji” dodano ust. 3; 
w § 12 ust. 4 doprecyzowano, że koty wolno żyjące wypuszczane są w obecności opiekuna; 

2) w Rozdziale 7 – „Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt” w § 18 pkt 2 wskazano adres strony 
internetowej, na której umieszczane będą zdjęcia i informacje dotyczące bezdomnych zwierząt. 

W projekcie nie uwzględniono natomiast opinii Koła Łowieckiego nr 2 „BÓR” w Namysłowie, w zakresie 
zaprzestania karmienia kotów wolno żyjących w miejscach uczęszczanych przez dużą ilość osób, budowy 
gminnego schroniska oraz prowadzenia „nadzoru wyrywkowego” gospodarstw rolnych. Informacje dotyczące 
danych kontaktowych osób pełniących dyżury, w celu odbioru zgłoszeń o bezdomnych zwierzętach, będą podane 
do publicznej wiadomości po dokonaniu szczegółowych ustaleń. 

Pozostałe podmioty nie wniosły uwag. 

Projektodawca: Burmistrz 

WJ/KJ 
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