
 
 

UCHWAŁA NR XXII/247/2021 
RADY MIEJSKIEJ W SUSZU 

z dnia 4 marca 2021 r. 

w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 
terenie Gminy Susz w 2021 roku 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: 
Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.1)) i art. 11a ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (tekst 
jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 638) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Przyjmuje się „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt 
na terenie Gminy Susz na 2021 rok” w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Susza. 

§ 3. Traci moc Uchwała Nr XV/179/2020 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 04 czerwca 2020 r. w sprawie 
programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy 
Susz. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Warmińsko-Mazurskiego. 

   

Przewodniczący Rady 
 
 

Stanisław Blonkowski 

 
1) Zmiana tekstu jednolitego została ogłoszona w Dz. U. z 2020 r., poz. 1378. 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 22 marca 2021 r.

Poz. 1067



Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXII/247/2021 

Rady Miejskiej w Suszu 

z dnia 4 marca 2021 r. 

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie 
Gminy Susz w 2021 roku 

Rozdział 1. 
POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§ 1. Ilekroć w niniejszej uchwale mowa jest o: 

1) Gminie, należy przez to rozumieć Gminę Susz. 

2) Burmistrzu, należy przez to rozumieć Burmistrza Susza. 

3) Urzędzie, należy przez to rozumieć Urząd Miejski w Suszu. 

4) ustawie, należy przez to rozumieć ustawę z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. 
2020 poz. 638). 

5) Kotach wolno żyjących, należy przez to rozumieć koty urodzone lub żyjące na wolności (żyjące 
w otoczeniu człowieka w stanie dzikim). 

6) Programie, należy przez to rozumieć Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 
bezdomności zwierząt na terenie gminy Susz na 2021 rok. 

7) Zakładzie leczniczym, należy przez to rozumieć przychodnie weterynaryjną, z którą Gmina Susz podpisała 
stosowną umowę. 

§ 2. Koordynatorem Programu jest Burmistrz Susza, który swoje uprawnienia wykonuje za pośrednictwem 
pracowników Referatu Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Suszu. 

Rozdział 2. 
CEL I ZADANIA PROGRAMU 

§ 3. 1. Celem Programu jest zapobieganie bezdomności zwierząt oraz opieka nad zwierzętami bezdomnymi 
na terenie Gminy. 

2. Cele Programu realizowane są za pomocą następujących działań: 

1) odławianie bezdomnych zwierząt; 

2) poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt; 

3) zapewnienie bezdomnym zwierzętom z terenu gminy Susz miejsca w schronisku; 

4) usypianie ślepych miotów zwierząt domowych; 

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

6) sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi; 

7) ograniczanie populacji bezdomnych zwierząt poprzez sterylizację i kastrację (psów i kotów); 

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

9) elektroniczne znakowanie (chipowanie) zwierząt; 

10) edukacja mieszkańców gminy w zakresie opieki nad zwierzętami. 
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Rozdział 3. 
OPIEKA NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI I KOTAMI WOLNO ŻYJĄCYMI 

§ 4. 1. Gmina, w celu zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom i kotom wolno żyjącym, zawiera umowy 
z uprawnionymi podmiotami na obsługę w zakresie wyłapywania, opieki weterynaryjnej i odstawiania do 
schroniska bezdomnych zwierząt. 

2. Gmina zapewnia wyłapanym bezdomnym zwierzętom miejsce w schronisku dla zwierząt. 

3. Opieka nad zwierzętami bezdomnymi na terenie Gminy odbywa się wg poniższych zasad: 

a) Bezdomne zwierzęta, przebywające w granicach administracyjnych Gminy Susz, wyłapywane będą przez 
podmiot gospodarczy, spełniający wymogi, określone w § 5 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw 
Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 sierpnia 1998 r., w sprawie zasad i warunków wyłapywania 
bezdomnych zwierząt (Dz. U. z 1998 r. Nr 116, poz. 753) - na podstawie stosownej umowy, zawartej 
pomiędzy tym podmiotem a Gminą Susz. Zwierzęta będą wyłapywane przez ww. podmiot po uprzednim 
stwierdzeniu takiej konieczności przez pracownika Urzędu Miejskiego w Suszu lub innej osoby wskazanej 
przez Burmistrza. 

b) Zwierzęta ranne muszą być dostarczone, przez podmiot wyłapujący, do zakładu leczniczego dla zwierząt, 
z którym Gmina ma podpisaną umowę w celu udzielenia im tam niezbędnej pomocy medycznej. 

c) Wyłapane zwierzęta bezdomne, jak również koty wolno żyjące, będą poddawane zabiegom sterylizacji 
i kastracji, z wyjątkiem zwierząt, u których istnieją przeciwwskazania do wykonania tych zabiegów, z uwagi 
na stan zdrowia i/lub wiek, a następnie przewożone i umieszczane w schronisku dla zwierząt bezdomnych, 
a w przypadku kotów wolno żyjących wypuszczane w miejscu odłowienia. Zabiegi sterylizacji i kastracji 
mogą być zlecone schronisku jeśli umowa zawarta ze schroniskiem obejmuje ten zakres usług. 

d) Wyłapane zwierzęta bezdomne mogą być kierowane do adopcji, na zasadach określonych w § 10. 

e) Kotom wolno żyjącym Gmina zapewnia właściwą opiekę weterynaryjną i w razie takiej potrzeby zakup 
i redystrybucję karmy. 

§ 5. Wyłapywanie zwierząt bezdomnych prowadzone będzie w sposób ciągły - po przyjęciu zgłoszeń 
o błąkającym się bez opieki zwierzęciu i ustaleniu miejsca jego przebywania. Każdorazowo zgłoszenie będzie 
poddawane weryfikacji przez pracownika Referatu Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska Urzędu 
Miejskiego w Suszu. 

§ 6. Zwierzęta wyłapane na terenie gminy jako bezdomne będą zwracane ich właścicielom po 
udokumentowaniu przez nich swoich praw właścicielskich do zwierzęcia. 

Rozdział 4. 
ZAPOBIEGANIE BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT 

§ 7. 1. Gmina ogranicza populację bezdomnych zwierząt oraz posiadających właścicieli poprzez zabiegi 
sterylizacji i kastracji zwierząt domowych (psów i kotów) oraz kotów wolno żyjących. Zabiegi wykonywane są 
przez zakład leczniczy dla zwierząt, z którym Gmina podpisała stosowną umowę lub przez zakład leczniczy za 
pośrednictwem schroniska dla zwierząt z którym Gmina podpisała umowę. 

2. Określa się następujące zasady finansowania zabiegów, o których mowa w ust. 1: 

1) dokonywanie zabiegów kastracji lub sterylizacji bezdomnych zwierząt i kotów wolno żyjących, 

2) dokonywanie zabiegów kastracji lub sterylizacji zwierząt posiadających właściciela, zabiegi te finansowane 
są w 100% z budżetu Gminy, jeżeli właścicielami psów i kotów, są mieszkańcy Gminy Susz, a zwierze 
przebywa w obrębie Gminy. Ustala się łączny limit w ilości 60 wyżej wymienionych zabiegów 
z zastrzeżeniem, iż jeden właściciel zwierzęcia może skorzystać z zabiegu sterylizacji lub kastracji zwierząt 
maksymalnie dwa razy w roku. O sfinansowaniu przez Gminę zabiegu decyduje kolejność zgłoszeń 
dokonywanych wnioskiem – załącznik nr 1, pozytywne rozpatrzenie wniosku następuje poprzez wydanie 
skierowania, którego wzór określa załącznik nr 2 do Programu. Do wniosku dołączyć należy potwierdzenie 
uiszczenia opłaty za posiadanie psa w Urzędzie Miejskim w Suszu oraz zaświadczenie o aktualnym 
szczepieniu przeciwko wściekliźnie (dotyczy właścicieli psów). 

3) po przeprowadzeniu zabiegu zwierzęta wrócą do miejsc macierzystych bądź trafią do adopcji; 
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4) na warunkach określonych w umowie, Gmina płaci 100% kosztów zabiegu zakładowi leczniczemu dla 
zwierząt na podstawie wystawionego rachunku. 

3. Liczba zabiegów sterylizacji i kastracji określona w ust. 2 pkt 2 może ulec zmianie w zależności od 
potrzeb oraz środków finansowych wydatkowanych na poszczególne zadania wynikające z działania Programu. 

§ 8. 1. Gmina pokrywa 100% kosztów uśpienia ślepych miotów: psów lub kotów bezdomnych. 

2. Określa się następujące zasady wykonywania zabiegów, o których mowa w ust. 1: 

1) uśpieniu mogą podlegać wyłącznie zwierzęta, które są jeszcze ślepe i nie ma możliwości zapewnienia dla 
nich właścicieli; 

2) zabieg uśpienia na zasadach określonych w ust. 2 pkt. 1 przeprowadza wyłącznie lekarz weterynarii 
w zakładzie leczniczym dla zwierząt, z którym Gmina zawarła umowę na świadczenie usług w tym 
zakresie; 

§ 9. 1. Gmina pokrywa 100% kosztów wykonania zabiegu elektronicznego oznakowania („chipowanie”) 
psów lub kotów bezdomnych oraz zwierząt posiadających właściciela, którym jest mieszkaniec Gminy Susz 
i zwierze przebywa na terenie Gminy. 

2. Określa się następujące zasady wykonywania zabiegów, o których mowa w ust. 1: 

1) dokonywanie zabiegu „chipowania” psów lub kotów posiadających właściciela odbywa się po złożeniu 
wniosku – załącznik nr 3 i pozytywnym jego rozpatrzeniu tj. wydaniu skierowania – załącznik nr 4 do 
niniejszego Programu. 

a) Ustala się roczny limit w ilości 300 zabiegów. 

2) Zabieg "chipowania" przeprowadza wyłącznie zakład leczniczy dla zwierząt, z którym Gmina zawarła 
umowę na świadczenie usług w tym zakresie; 

3) Gmina dokonuje zapłaty zakładowi leczniczemu dla zwierząt za czynności opisane w niniejszym 
paragrafie, zgodnie z warunkami określonymi w umowie; 

3. Liczba zabiegów elektronicznego oznakowania „chipowania” określona w ust. 2 pkt 1 lit. a) może ulec 
zmianie w zależności od potrzeb oraz środków finansowych wydatkowanych na poszczególne zadania 
wynikające z działania Programu. 

§ 10. 1. Gmina może prowadzić poszukiwania nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt poprzez: 

1) prowadzenie akcji adopcyjnych dla bezdomnych zwierząt wyłapanych z terenu Gminy, za pośrednictwem 
podmiotu, z którym Gmina zawarła umowę na świadczenie usług w tym zakresie; 

2) prowadzenie akcji adopcyjnych dla bezdomnych zwierząt wyłapanych z terenu Gminy (m. in.: za 
pośrednictwem strony internetowej http://www.susz.pl lub przy współudziale organizacji społecznych, 
organizacji pożytku publicznego i osób fizycznych); 

3) prowadzenie akcji adopcyjnej bezdomnych zwierząt wyłapanych z terenu Gminy, za pośrednictwem 
schronisk dla zwierząt, z którymi Gmina podpisała umowę. 

§ 11. Gmina może prowadzić działania edukacyjne mające na celu podniesienie poziomu wiedzy 
mieszkańców w zakresie obowiązków, jakie ciążą na osobach utrzymujących lub hodujących psy albo koty 
między innymi poprzez ulotki, plakaty, zajęcia edukacyjne, konkursy, audycje, strony internetowe. 

Rozdział 5. 
ZAPEWNIENIE CAŁODOBOWEJ OPIEKI WETERYNARYJNEJ W PRZYPADKACH ZDARZEŃ 

DROGOWYCH Z UDZIAŁEM ZWIERZĄT 

§ 12. Gmina zapewnia całodobową opiekę weterynaryjną w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem 
zwierząt na podstawie umowy zawartej z lekarzem weterynarii Tomaszem Doda prowadzącym Przychodnię 
Weterynaryjną z siedzibą przy ulicy Słowiańskiej 3, 14-240 Susz. 
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Rozdział 6. 
WSKAZANIE GOSPODARSTWA ROLNEGO W CELU ZAPEWNIENIA MIEJSCA DLA 

ZWIERZĄT GOSPODARSKICH 

§ 13. 1. Gmina zapewnia miejsce dla zwierząt gospodarskich w Gospodarstwie Rolnym Pana Dariusza 
Bajła, Czerwona Woda 8, 14-240 Susz. 

2. Celem zapewnienia miejsca zwierzętom gospodarskim, gmina zawiera umowę z właścicielem 
gospodarstwa, który wyraził zgodę na sprawowanie opieki nad tym zwierzęciem. Zakres umowy określa 
zasady na jakich zostanie zapewniona opieka zwierzętom gospodarskim. 

3. Po umieszczeniu zwierząt w gospodarstwie, gmina podejmie starania w zakresie znalezienia nowego 
właściciela dla tych zwierząt. 

Rozdział 7. 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§ 14. 1. Na realizację niniejszego Programu w budżecie Gminy na 2021 r. przeznaczono kwotę 77 000 zł. 

2. Szacunkowy sposób wydatkowania środków: 

1) 11.000,00 zł – za wyłapywanie bezdomnych zwierząt; 

2) 42.000,00 zł – za zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt, obligatoryjną 
sterylizację/kastrację zwierząt w schronisku; 

3) 5.000,00 zł – za opiekę nad wolno żyjącymi kotami, ich dokarmianie; usypianie ślepych miotów; 

4) 19.000,00 zł – za pozostałe zadania, m.in.: zapewnienie zwierzętom całodobowej opieki weterynaryjnej 
w przypadku zdarzeń drogowych; zapewnienie opieki bezdomnym i odebranym zwierzętom gospodarskim; 
zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsc w schronisku innym niż w Iławie; innych zadań objętych 
niniejszym programem. 

3. Szczegółowy zakres na świadczenie usług oraz wykaz podmiotów realizujących te usługi zgodnie 
z założeniami „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 
terenie Gminy Susz na rok 2021” określa załącznik nr 5 do w/w Programu. 

§ 15. Istnieje możliwość zwiększenia kwoty przeznaczonej na realizację założeń Programu w trakcie jego 
realizacji, jeśli środki wymienione w § 14 ust. 1 okażą się niewystarczające.
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Załącznik 1 do Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 

zwierząt na terenie Gminy Susz 

 

WNIOSEK 

DOTYCZĄCY WYKONANIA ZABIEGU STERYLIZACJI/KASTRACJI 

 w ramach Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 

zwierząt na terenie Gminy Susz w 2021 roku 

1) Imię i nazwisko właściciela zwierzęcia: …………………………………………………........………  

2) Adres zamieszkania właściciela zwierzęcia, numer telefonu*: ………………………………...……  

3)Gatunek zwierzęcia: kot/pies**; maść, imię,płeć………........................................................................  

4) Ja niżej podpisany wnioskuję o wydanie skierowania na sterylizację/kastrację* psa/kota*, którego 

jestem właścicielem, zgodnie z danymi podanymi w niniejszym oświadczeniu.  

……………………………………………………… /podpis właściciela zwierzęcia/  

5) Dołączam aktualną kopię potwierdzanie wykonania zaszczepienia psa w kierunku wścieklizny oraz 

potwierdzenie uiszczenia opłaty za posiadanie psa w Urzędzie Miejskim w Suszu***.  

6) Zobowiązuję się do szczególnej opieki nad zwierzęciem w okresie po zabiegu.  

Oświadczam, że zamieszkuję pod wskazanym powyżej adresem. Przedłożone przeze mnie powyższe 

informacje są zgodne ze stanem faktycznym.  

 

Susz, dnia ….......................................... /podpis właściciela zwierzęcia/ ................................................  

 

 

*Dane nieobowiązkowe - podanie danych jest nieobowiązkowe, ale ich podanie może ułatwić kontakt 

z wnioskodawcą w celu rozpatrzenia wniosku i załatwienia sprawy.  

**Niepotrzebne skreślić 

*** Dotyczy tylko właścicieli psów  
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Klauzula informacyjna 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 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 rozporządzenia o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, s.1), zwanego dalej RODO informuję, iż:  

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Susza, ul. Józefa Wybickiego 6,  

14-240 Susz; tel. 55 278 60 15; e-mail: susz@susz.pl  

2. Z Inspektorem Ochrony Danych można skontaktować się na adres e-mail inspektor@susz.pl  
lub pisemnie na adres Administratora wymieniony w punkcie 1.  

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przetwarzane na podstawie  art. 6 ust. 1 lit.a., c. i lit. e RODO oraz Ustawy z dnia 21  

sierpnia  1997  r.  o  ochronie  zwierząt w celu realizacji wniosku  
o wykonanie zabiegu sterylizacji/kastracji zwierząt. 

4. W związku z przetwarzaniem danych w celu, o którym mowa w pkt. 3 Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym 

odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być: inne podmioty upoważnione do 

odbioru Pani/Pana danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa, inne podmioty, które przetwarzają Pani/Pana dane 

osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty 

przetwarzające). 

5. Pani/Pana dane osobowe  nie będą przechowywane dłużej, niż jest to konieczne dla celu, dla którego zostały  zebrane  i w czasie 

określonym przepisami prawa, a w szczególności wynikających z Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w 

sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz instrukcji  w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów 

zakładowych, które określa okresy przechowywania dokumentacji bądź do czasu wycofania zgody na przetwarzanie danych, w 

przypadku, gdy ich przetwarzanie odbywa się na podstawie takiej zgody. 

6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, 
przenoszenia danych. Ma Pan/i/ także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania – jednakże skorzystanie z tego 

prawa nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wniesienia sprzeciwu 

7. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2 , 
00-193 Warszawa, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO. 

8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych uniemożliwi rozpatrzenie wniosku i załatwienie 

sprawy.  
9. Pani/Pana dane osobowe  nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegały profilowaniu  

10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.  
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Załącznik 2 do Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 

zwierząt na terenie Gminy Susz 

Susz, dnia…………………………. 

 

SKIEROWANIE nr … 

NA ZABIEG ZWIĄZANY Z ZAPOBIEGANIEM I OGRANICZNIEM BEZDOMNOŚCI 

ZWIERZĄT w ramach Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie Gminy Susz w 2021 roku 

Niniejszym kieruję: 

1) Imię i nazwisko wnioskodawcy: ……………………………………  

2) Adres zamieszkania, …………………………………………… 

3) Rodzaj zabiegu (sterylizacja/kastracja) ………..........................................................................  

1. Skierowanie ważne jest 30 dni od dnia wydania. 

2. Dokładny termin zabiegu należy uzgodnić osobiście bądź telefonicznie z lekarzem weterynarii, 

z którym Gmina zawarła stosowną umowę i jest to: 

Przychodnia Weterynaryjna w Suszu 

Tomasz Doda 

Ul. Słowiańska 3,  

14-240Susz     

 

 

 
..……………………………………… 

Pieczątka i podpis   

 

 

Zabieg wykonano dnia………………………                                              

……………………………………… 

Pieczątka i podpis lek. wet. 
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Załącznik 3 do Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 

zwierząt na terenie Gminy Susz 

 

 WNIOSEK 

DOTYCZĄCY WYKONANIA ZABIEGU „CHIPOWANIA”  

w ramach Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 

zwierząt na terenie Gminy Susz w 2021 roku 

1) Imię i nazwisko właściciela zwierzęcia: ……………………………………  

2) Adres zamieszkania właściciela zwierzęcia, numer telefonu*: …………………………  

3) Gatunek zwierzęcia: kot/pies**; maść, imię, płeć………......................................................................  

4) Ja niżej podpisany wnioskuję o wydanie skierowania na oznakowanie psa/kota*, którego jestem 

właścicielem, elektronicznym znacznikiem (chipem) i wpisem do ogólnopolskich baz, zgodnie 

z danymi podanymi w niniejszym oświadczeniu.  

……………………………………………………… /podpis właściciela zwierzęcia/  

5) Dołączam aktualną kopię potwierdzanie wykonania zaszczepienia psa w kierunku wścieklizny***.  

6) Zobowiązuję się do szczególnej opieki nad zwierzęciem w okresie po zabiegu.  

Oświadczam, że zamieszkuję pod wskazanym powyżej adresem. Przedłożone przeze mnie powyższe 

informacje są zgodne ze stanem faktycznym.  

 

Susz, dnia….......................................... /podpis właściciela zwierzęcia/ ….............................................  

 

 

*Dane nieobowiązkowe - podanie danych jest nieobowiązkowe, ale ich podanie może ułatwić kontakt 

z wnioskodawcą w celu rozpatrzenia wniosku i załatwienia sprawy. 

**Niepotrzebne skreślić 

** Dotyczy tylko właścicieli psów  
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Klauzula informacyjna 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 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 rozporządzenia o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, s.1), zwanego dalej RODO informuję, iż:  

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Susza, ul. Józefa Wybickiego 6,  

14-240 Susz; tel. 55 278 60 15; e-mail: susz@susz.pl  

2. Z Inspektorem Ochrony Danych można skontaktować się na adres e-mail inspektor@susz.pl  
lub pisemnie na adres Administratora wymieniony w punkcie 1.  

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przetwarzane na podstawie  art. 6 ust. 1 lit.a., c. i lit. e RODO oraz Ustawy z dnia  21  

sierpnia  1997  r.  o  ochronie  zwierząt w celu realizacji wniosku  
o wykonanie zabiegu „CHIPOWANIA” zwierząt. 

4. W związku z przetwarzaniem danych w celu, o którym mowa w pkt. 3 Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym 

odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być: inne podmioty upoważnione do 

odbioru Pani/Pana danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa, inne podmioty, które przetwarzają Pani/Pana dane 

osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty 

przetwarzające). 

5. Pani/Pana dane osobowe  nie będą przechowywane dłużej, niż jest to konieczne dla celu, dla którego zostały  zebrane  i w czasie 

określonym przepisami prawa, a w szczególności wynikających z Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w 

sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz instrukcji  w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów 

zakładowych, które określa okresy przechowywania dokumentacji bądź do czasu wycofania zgody na przetwarzanie danych, w 

przypadku, gdy ich przetwarzanie odbywa się na podstawie takiej zgody. 

6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, 
przenoszenia danych. Ma Pan/i/ także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania – jednakże skorzystanie z tego 

prawa nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wniesienia sprzeciwu 

7. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 
00-193 Warszawa, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO. 

8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych uniemożliwi rozpatrzenie wniosku i załatwienie 

sprawy.  
9. Pani/Pana dane osobowe  nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegały profilowaniu  

10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.  
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Załącznik 4 do Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 

zwierząt na terenie Gminy Susz 

Susz, dnia…………………………. 

 

SKIEROWANIE nr … 

NA ZABIEG „CHIPOWANIA”  

w ramach Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 

zwierząt na terenie Gminy Susz w 2021 roku 

 

Niniejszym kieruję: 

1) Imię i nazwisko wnioskodawcy: ……………………………………  

2) Adres zamieszkania: …………………………………………… 

 

1. Skierowanie ważne jest 30 dni od dnia wydania. 

2. Dokładny termin zabiegu należy uzgodnić osobiście bądź telefonicznie z lekarzem weterynarii, 

z którym Gmina zawarła stosowną umowę i jest to: 

Przychodnia Weterynaryjna w Suszu 

Tomasz Doda 

Ul. Słowiańska 3,  

14-240Susz     

 

..……………………………………… 

pieczątka i podpis 

 

 

Zabieg wykonano dnia…………………….. 

 

………………………………………… 

pieczątka i podpis lek. wet. 
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Załącznik 5 Szczegółowy zakres na świadczenie usług oraz wykaz podmiotów realizujących te usługi 

zgodnie z założeniami Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 

zwierząt na terenie Gminy Susz na 2021 rok 
 

 
Zleceniobiorca Zakres usług 

Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Zbożne 

k/Morąga, Zbożne 3, 14-300 Morąg 

 

Kompleksowa obsługa zwierząt bezdomnych, 

(w tym m.in. wyłapywanie i odstawianie 

bezpańskich zwierząt do schroniska), opieka 

weterynaryjna (w tym również 

sterylizacja/kastracja/ chipowanie) oraz 

zapewnienie miejsca w schronisku dla zwierząt 

bezdomnych odłowionych z terenu gminy Susz. 

Schronisko dla Zwierząt w Iławie, ul. Komunalna 

2a, 14-200 Iława 

Kompleksowa obsługa zwierząt bezdomnych, 

w tym opieka weterynaryjna (w tym również 

sterylizacja/kastracja/ chipowanie oraz 

zapewnienie miejsca w schronisku dla zwierząt 

bezdomnych odłowionych z terenu gminy Susz). 

Przychodnia Weterynaryjna w Suszu, Tomasz 

Doda, ul. Słowiańska 3, 14-240 Susz 

Udzielenie pierwszej pomocy, zbadanie ogólnego 

stanu zdrowia, wykonanie niezbędnych zabiegów 

w przypadku zdarzeń z udziałem zwierząt, w razie 

konieczności uśmiercenie, wsparcie w przypadku 

niebezpiecznych zachowań ze strony zwierząt 

zagrażających bezpieczeństwu i zdrowiu ludzi, 

wsparcia w sytuacjach naruszenia dobrostanu 

zwierząt, sterylizacja/kastracja, przygotowanie 

i wydawanie karmy opiekunom społecznym 

(karmicielom) kotów wolno żyjących, którzy 

złożą w Urzędzie Miejskim w Suszu wniosek 

o wydanie karmy. 

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o.  

ul. Kajki 9,14-240 Susz 

wyłapywanie bezdomnych zwierząt 

pochodzących z terenu gminy Susz, transport do 

schroniska/lecznicy wskazanego przez 

pracowników Urzędu Miejskiego 
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