
ZARZĄDZENIE NR 901/VIII/22 

BURMISTRZA NAMYSŁOWA 

 z dnia 15 kwietnia 2022 r. 

w sprawie wprowadzenia Regulaminu rejestracji społecznych opiekunów kotów wolno 

żyjących na terenie gminy Namysłów 

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (Dz. U. z 2022 r., poz. 559) oraz art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 

o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2022 r., poz. 572) zarządzam, co następuje: 

 § 1. Wprowadza się „Regulamin rejestracji społecznych opiekunów kotów wolno 

żyjących na terenie gminy Namysłów” w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszego 

zarządzenia. 

 § 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Koordynatorowi programu opieki nad 

zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy 

Namysłów. 

 § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

BURMISTRZ 

/-/ dr Bartłomiej Stawiarski 

  



Załącznik do Zarządzenia Nr 901/VIII/22 

Burmistrza Namysłowa 

z dnia 15 kwietnia 2022 r. 

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 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 opieki nad 

zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy 

Namysłów (zwanego dalej „Koordynatorem programu”) lub Straż Miejską w Namysłowie 

podczas wizji lokalnej. 

§ 5. W przypadku negatywnej weryfikacji danych, o której mowa w § 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 wykonuje zadania osobiście, jednak 

w przypadku zdarzeń losowych lub czasowo uzasadnionych może powierzyć ich realizację 

innej osobie. 

§ 8. Zarejestrowanemu społecznemu opiekunowi kotów wolno żyjących przysługuje 

prawo do: 

1) bezpłatnej opieki lekarsko-weterynaryjnej kotów wolno żyjących; 

2) bezpłatnego wykonywania zabiegów sterylizacji i kastracji kotów wolno żyjących przez 

lekarza weterynarii, z którym Gmina zawarła umowę; 

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



§ 9. Wydawanie karmy będzie następować na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego 

potwierdzającego przekazanie i odbiór karmy dla kotów wolno żyjących. 

§ 10. 1. Koordynator programu lub Straż Miejska w Namysłowie mają prawo 

do skontrolowania działań podejmowanych przez społecznego opiekuna kotów wolno 

żyjących. Kontroli podlegają w szczególności:  

a) sposób wykorzystania przekazanej karmy; 

b) warunki, w jakich dokarmiane są koty wolno żyjące; 

c) warunki przechowywania karmy. 

2. Podmioty, o których mowa w ust. 1, nie mają obowiązku powiadamiania społecznego 

opiekuna kotów wolno żyjących o terminie kontroli.  

3. Kontrolę przeprowadza się w miejscu wskazanym we wniosku o wpis do rejestru 

społecznych opiekunów kotów wolno żyjących na terenie gminy Namysłów.  

4. Z przeprowadzonej kontroli spisuje się adnotację służbową.  

§ 11. Społeczny opiekun kotów wolno żyjących zostaje wykreślony z rejestru, w sytuacji 

gdy: 

1) podczas kontroli, o której mowa w § 10, stwierdzono nieprawidłowości, dotyczące 

w szczególności karmienia kotów w niewłaściwym miejscu, dysponowania karmą 

w sposób niezgodny z zapisami Regulaminu, a także przekazywania karmy osobom 

trzecim (z wyjątkiem osób, które tymczasowo wykonują zadania w imieniu opiekuna 

z przyczyn losowych); 

2) nie podejmuje czynnego udziału w ograniczaniu populacji kotów wolno żyjących. 

§ 12. Społeczny opiekun kotów wolno żyjących 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. 

  



Załącznik do Regulaminu rejestracji społecznych 

opiekunów kotów wolno żyjących na terenie gminy 

Namysłów

 

……………………………………………… 
(imię i nazwisko) 

……………………………………………… 

……………………………………………… 
(adres zamieszkania) 

……………………………………………… 
(nr telefonu) 

 

 

 

 

………..………..…………………… 

(miejscowość i data) 

 

 

 

 

Burmistrz Namysłowa 

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(-a), 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 i 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. 

5. Oświadczam, że zapoznałem(-am) się z Regulaminem rejestracji społecznych opiekunów 

kotów wolno żyjących na terenie gminy Namysłów i zobowiązuję się do jego 

przestrzegania. 

 

.………………………….. 
(podpis Wnioskodawcy)



 

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 2022 r., poz. 572) 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. 


