
UCHWAŁA NR LII/425/22 
RADY GMINY ANDRESPOL 

z dnia 30 marca 2022 r. 

w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 
zwierząt na terenie Gminy Andrespol na 2022 rok 

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

§ 1. Przyjmuje się Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt 
na terenie Gminy Andrespol na 2022 rok, w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Andrespol. 

§ 3. Traci moc uchwała Nr XXXVI/296/21 Rady Gminy Andrespol z dnia 18 marca 2021 roku w sprawie 
przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie 
Gminy Andrespol na 2021 rok. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Łódzkiego i podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Andrespol oraz na 
tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy w Andrespolu. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
Andrespol 

 
 

Jan Woźniak 
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LII/425/22 

Rady Gminy Andrespol 

z dnia 30 marca 2022 r. 

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie 
Gminy Andrespol w 2022 roku 

§ 1. Ilekroć w treści jest mowa o: 

1) Urzędzie, należy przez to rozumieć Urząd Gminy w Andrespolu, jednostkę organizacyjną, przy pomocy 
której Wójt Gminy Andrespol wykonuje zadania; 

2) Schronisku, należy przez to rozumieć przedsiębiorcę ŻWIR-MAX FIRMA PRZEMYSŁAW SKUPIŃSKI 
DĄBRÓWKA STRUMIANY UL.POGODNA 37 95-100 ZGIERZ prowadzącego Schronisko i hotel dla 
bezdomnych zwierząt JASIONKA, zlokalizowane w Jasionce, ul. Skośna 15, 95-100 Zgierz; 

3) Programie, należy przez to rozumieć Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Andrespol w 2022 roku. 

§ 2. Celem Programu jest: 

1) Ograniczanie populacji bezdomnych zwierząt z terenu gminy poprzez sterylizację i kastrację zwierząt 
umieszczanych w schronisku; 

2) Zapewnienie opieki nad zwierzętami bezdomnymi; 

3) Zapobieganie bezdomności zwierząt; 

4) Poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt poprzez Gminę i podmioty z nią 
współpracujące; 

5) Edukacja mieszkańców Gminy w zakresie zasad humanitarnego traktowania zwierząt oraz obowiązków 
właścicieli wobec zwierząt domowych. 

§ 3. Wykonawcami Programu są: 

1) Wójt Gminy Andrespol, za pośrednictwem Urzędu Gminy w Andrespolu; 

2) Przedsiębiorca ŻWIR-MAX FIRMA PRZEMYSŁAW SKUPIŃSKI DĄBRÓWKA STRUMIANY 
UL.POGODNA 37 95-100 ZGIERZ prowadzący Schronisko i hotel dla bezdomnych zwierząt JASIONKA, 
zlokalizowane w Jasionce, ul. Skośna 15, 95-100 Zgierz; 

3) Organizacje społeczne, stowarzyszenia, fundacje, których statutowym celem działania jest przeciwdziałanie 
bezdomności zwierząt, we współpracy z organami Gminy; 

4) Policja; 

5) Lekarz weterynarii. 

§ 4. Koordynatorem Programu jest Wójt Gminy Andrespol, za pośrednictwem Urzędu Gminy 
w Andrespolu. 

§ 5. Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom realizują: 

1) Schronisko dla zwierząt, na podstawie umowy podpisanej przez Gminę Andrespol z osobą je prowadzącą; 

2) Urząd Gminy w Andrespolu, poprzez wskazanie gospodarstwa rolnego, zapewniającego miejsca dla 
zwierząt gospodarskich; 

3) Organizacje pozarządowe, poprzez realizację zadań publicznych, obejmujących opiekę nad zwierzętami 
bezdomnymi; 

4) Sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi, w tym ich dokarmianie ( jeżeli zaistnieje taka 
konieczność)  realizuje Wójt Gminy Andrespol za pośrednictwem Urzędu poprzez zapewnienie kotom 
z terenu gminy Andrespol niezdolnym do samodzielnego bytowania opieki (poprzez prowadzenie spisu 
Społecznych Opiekunów Kotów i współpracę z nimi, współpracę z lokalnymi Fundacjami na rzecz kotów, 
opiekę weterynaryjną), a jeżeli to konieczne, także poprzez zakup suchej karmy do ich dokarmiania 
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(dokarmianie za pośrednictwem Społecznych Opiekunów Kotów). Spis Społecznych Opiekunów Kotów 
jest prowadzony przez Urząd i w jego siedzibie. W w/w Spisie uwzględniane będą osoby, które pisemnie 
zdeklarowały chęć pomocy w ograniczaniu populacji tych zwierząt oraz w dokarmianiu kotów, szczególnie 
w okresach zimowych. Umieszczenie w spisie Społecznych Opiekunów Kotów następuje poprzez 
wypełnienie zgłoszenia – Załącznik Nr 1 do Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr LII/425/22 i dostarczenie go 
do siedziby Urzędu Gminy w Andrespolu. 

§ 6. Opieka nad wolno żyjącymi kotami oraz ograniczenie ich populacji realizowane jest poprzez działania: 

1) Zobowiązanie Opiekunów społecznych kotów wolno żyjących – Karmiciela kotów (zwanych dalej 
Opiekunami społecznymi kotów) do odławiania kotów i dostarczania ich do wskazanej przez Urząd 
lecznicy weterynaryjnej w celu dokonania zabiegów kastracji lub sterylizacji, po uprzednim zgłoszeniu się 
takiej osoby i jej pisemnym zadeklarowaniu jako „Społeczny opiekun kotów wolno żyjących” (Załącznik 
Nr 2 do Załącznika Nr 1 Uchwały Nr LII/425/22). Urząd dysponuje 2 klatkami żywo łapkami, które po 
wcześniejszym pisemnym zgłoszeniu takiej potrzeby przez Opiekuna społecznego kotów wolno żyjących, 
zostanie wypożyczona mu na czas odłowienia wskazanego kota wolno żyjącego. Zabiegi chirurgiczne w/w 
będą się odbywały po uprzednim zaplanowaniu z Lekarzem weterynarii, na koszt Urzędu (w ramach 
określonych w programie możliwości finansowych); 

2) Pomoc w dożywianiu kotów wolno żyjących poprzez nieodpłatne wydawanie suchej karmy Opiekunom 
społecznym kotów wolno żyjących, którą zakupi Urząd. Karma będzie wydawana tylko Opiekunom 
społecznym kotów, zdeklarowanym w tutejszym Urzędzie, będących mieszkańcami gminy Andrespol 
i współpracujących z Urzędem w kwestii sukcesywnej kastracji/sterylizacji tych zwierząt. Opiekun będzie 
dostawał odpowiednią ilość karmy w stosunku do ilości podopiecznych, tylko wtedy, gdy warunki 
atmosferyczne będą trudne, tj. gdy temperatura powietrza dla miejscowości Andrespol spadnie poniżej 0°C. 
Do obowiązków Opiekuna społecznego kotów należy dokarmianie tych zwierząt w odpowiednim miejscu, 
o stałych porach. Ma on po każdorazowym posiłku kotów sprzątać resztki jedzenia/karmy. Z uwagi na 
ograniczoną ilość środków finansowych, limit karmy, podzielony zostanie na podstawie wniosków 
Społecznych opiekunów kotów wolno żyjących, z uwzględnieniem miejsc masowego występowania kotów 
wymagających dokarmiania w ramach Programu. Wnioski opiekunów uwzględniane będą do wyczerpania 
limitu zapasów w całym sezonie zimowym, przy czym za sezon zimowy uznaje się okres od stycznia do 
marca oraz od listopada do grudnia. Z uwagi na ograniczone fundusze, znaczenie będzie miała kolejność 
zgłoszeń Opiekunów o potrzebie dokarmienia kotów wolno żyjących. 

§ 7. Poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt realizowane jest poprzez informowanie 
o możliwości adopcji na stronie internetowej schroniska, z którym Gmina ma zawartą umowę. 

§ 8. Na terenie Gminy Andrespol odłapywanie zwierząt bezdomnych realizowane jest przez Przedsiębiorcę 
ŻWIR-MAX FIRMA PRZEMYSŁAW SKUPIŃSKI DĄBRÓWKA STRUMIANY UL.POGODNA 37 95-100 
ZGIERZ prowadzący Schronisko i hotel dla bezdomnych zwierząt JASIONKA, zlokalizowane w Jasionce, ul. 
Skośna 15, 95-100 Zgierz; na podstawie umowy podpisanej przez Gminę Andrespol z osobą je prowadzącą. 

1. Odłapywanie odbywa się na interwencję mieszkańców gminy, po zgłoszeniu faktu do Urzędu Gminy. 

2. Poza godzinami pracy Urzędu zgłoszenia o bezdomnym zwierzęciu dokonywane są do Komendy 
Powiatowej Policji w Koluszkach tel. (47) 842–12–11, (47) 842–12–50 lub pod numer 608 – 259 – 581. 

3. Odłapywaniem bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Andrespol objęte będą zwierzęta, w stosunku do 
których nie istnieje możliwość ustalenia właściciela lub innej osoby, pod której opieką dotychczas 
pozostawały, a w szczególności chore lub zagrażające życiu, zdrowiu i bezpieczeństwu. 

4. Odłapywanie bezdomnych zwierząt będzie prowadzone wyłącznie przy użyciu specjalistycznego sprzętu 
przeznaczonego do odłapywania zwierząt, który nie stwarza zagrożenia dla życia i zdrowia zwierząt, a także 
nie będzie zadawał im cierpienia. 

5. Transport zwierząt odłapanych będzie się odbywał środkami transportu przystosowanymi do 
bezpiecznego i humanitarnego przewozu zwierząt. 

6. W celu zapewnienia dalszej opieki, odłapane bezdomne zwierzęta umieszczane będą w schronisku, 
z którym Gmina ma podpisaną umowę w tym zakresie. 

7. Zwierzę umieszczone w schronisku w wyniku odłapania może być wydane jego właścicielowi, po 
udokumentowaniu przez niego prawa posiadania tego zwierzęcia oraz okazaniu ważnych szczepień. 
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§ 9. Ograniczenie populacji bezdomnych zwierząt realizowane będzie poprzez sterylizację i kastrację 
zwierząt w schronisku, na zasadach określonych w umowie. 

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

2. Powyższe zabiegi mogą być również realizowane doraźnie, na zlecenie Urzędu Gminy, przez wskazany 
gabinet weterynaryjny lub lecznicę dla zwierząt. W roku 2022 przedmiotowe zabiegi wykonywane będą 
w Przychodni Weterynaryjnej Paweł Dubaniewicz, zlokalizowanej w Łodzi przy ul. Rokicińskiej 363, z którą 
Gmina Andrespol ma podpisana umowę. 

3. Właścicielom zwierząt, którzy zgłoszą chęć dokonania zabiegu sterylizacji lub kastracji posiadanego 
zwierzęcia, Gmina Andrespol dofinansuje jego wykonanie w wysokości 50% kosztu zabiegu. 

§ 10. Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem 
zwierząt realizowane jest przez Przedsiębiorcę ŻWIR-MAX FIRMA PRZEMYSŁAW SKUPIŃSKI 
DĄBRÓWKA STRUMIANY UL.POGODNA 37 95-100 ZGIERZ prowadzącego Schronisko i hotel dla 
bezdomnych zwierząt JASIONKA, zlokalizowane w Jasionce, ul. Skośna 15, 95-100 Zgierz; z którym Gmina 
ma podpisaną umowę. 

1. Zdarzenia drogowe z udziałem zwierząt dzikich poza godzinami pracy Urzędu należy zgłaszać do 
Komendy Powiatowej Policji w Koluszkach tel. (47) 842–12–11, (47) 842–12–50 lub pod numer 608 – 259 – 
581. 

§ 11. Usypianie ślepych miotów zwierząt może nastąpić wyłącznie przez lekarza weterynarii 
u Przedsiębiorcy ŻWIR-MAX FIRMA PRZEMYSŁAW SKUPIŃSKI DĄBRÓWKA STRUMIANY 
UL.POGODNA 37 95-100 ZGIERZ prowadzącego Schronisko i hotel dla bezdomnych zwierząt JASIONKA, 
zlokalizowane w Jasionce, ul. Skośna 15, 95-100 Zgierz. 

1. Usypianie ślepych miotów zwierząt, które posiadają właścicieli wykonywane będzie na koszt gminy, po 
uprzednim zgłoszeniu do Urzędu przez właściciela zwierzęcia konieczności wykonania takiego zabiegu. 

2. Fakt i przyczynę uśpienia ślepych miotów podmiot wykonujący zabieg odnotowuje w prowadzonej 
ewidencji. 

§ 12. W celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich wskazuje się gospodarstwo rolne 
w miejscowości Stróża, ul. Ludwików 26. 

1. Z chwilą umieszczenia zwierzęcia we wskazanym gospodarstwie, Urząd podejmie starania w zakresie 
znalezienia nowego właściciela dla tego zwierzęcia. 

§ 13. Koszty realizacji zadań określonych w niniejszym programie ponosi Gmina Andrespol. 

1. Środki finansowe na realizację Programu zostały zabezpieczone w budżecie Gminy Andrespol na rok 
2022 w wysokości 295.000,00 zł. 

2. Zakłada się wydatkowanie środków finansowych w następujący sposób: 

1) zapewnienie opieki w schronisku dla zwierząt bezdomnych – 245.000,00 zł; 

2) zapewnienie opieki nad kotami wolno żyjącymi, w tym ich dokarmianie – 3.200,00 zł; 

3) odławianie bezdomnych zwierząt - 15.000,00 zł; 

4) sterylizacja lub kastracja zwierząt w schronisku dla zwierząt- 2.600,00 zł; 

5) poszukiwanie włascicieli dla bezdomnych zwierząt - 2.800,00 zł; 

6) uśpienie ślepych miotów – 600,00 zł; 

7) zapewnienie opieki zwierzętom gospodarskim w przypadku czasowego odebrania – 680,00 zł; 

8) zapewnienie zwierzętom całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych z ich 
udziałem – 10.000,00 zł; 

9) dofinansowanie do sterylizacji/kastracji zwierząt posiadających właścicieli – 15.120,00 zł. 

3. Wysokość środków na realizację niniejszego Programu lub jej zmiana, określane będą każdorazowo 
w uchwałach budżetowych. 
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4. Środki finansowe, przeznaczone na realizację Programu, wydatkowane będą w sposób celowy 
i oszczędny, z zachowaniem zasad uzyskania najlepszych efektów oraz optymalnego doboru metod i środków 
służących osiągnięciu założonych celów w ramach świadczenia usług i dostaw na podstawie umów 
zawieranych w obowiązujących trybach. 

  

   

Przewodniczący Rady Gminy 
Andrespol 

 
 

Jan Woźniak 
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Załącznik Nr 1 do Załącznika Nr 1 

DEKLARACJA KANDYDATA NA SPOŁECZNEGO KARMICIELA KOTÓW WOLNOŻYJĄCYCH 
W RAMACH PROGRAMU OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI ORAZ ZAPOBIEGANIA 

BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT NA TERENIE GMINY ANDRESPOL W 2022 R. 

1. Imię i nazwisko ……………………………………………………………………….……………… 

2. Nr telefonu kontaktowego ……………………………………………………………………………… 

3. Adres zamieszkania 

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

4. Liczba i płeć kotów wolnożyjących objętych opieką:  
……………………………………………………..….. 

5. Miejsce przebywania kotów wolnożyjących:  ……………………………………………………….…… 

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

6. Forma udzielanej opieki………………………………………………………………………………… 

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

7. Informacja o wykonanych zabiegach: sterylizacja, kastracja, usypianie ślepych miotów 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ZOBOWIĄZUJĘ SIĘ DO OPIEKI NAD WOLNOŻYJĄCYMI KOTAMI, W TYM ICH 
DOKARMIANIE, UTRZYMANIE W NALEŻYTEJ CZYSTOŚCI I SCHLUDNOŚCI MIEJSCA 
DOKARMIANIA, SUKCESYWNEGO DOWOŻENIA ICH NA ZABIEGI WETERYNARYJNE. 

……………….…………………………………….  

Data i podpis kandydata na społecznego  

karmiciela kotów wolnożyjących 
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OBOWIAZEK INFORMACYJNY 

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Wójt Gminy Andrespol z siedzibą w Andrespolu ul. 
Rokicińska 126, tel. 42 213 24 40, e-mail: ug@andrespol.pl. 

2. Dane Inspektora ochrony danych (IOD): e-mail: iod@andrespol.pl. 

3. Administrator danych osobowych przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie art. 6 lit b 
(wykonanie umowy lub podjęcia działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy) oraz lit c (obowiązek 
prawny ciążący na Administratorze) RODO# w związku z ustawą z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw 
lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2020 r. poz. 611 ze zm.). 

4. Dane osobowe pozyskane w związku z zawarciem z Panią/Panem umowy będą przetwarzane 
w następujących celach: 

a.Związanych z realizacją podpisanej z Panią/Panem umowy, 

b.Związanych z dochodzeniem ewentualnych roszczeń, odszkodowań, 

c.Udzielania odpowiedzi na Pani/Pana pisma, wnioski i skargi, 

d.Udzielania odpowiedzi w toczących się postępowaniach. 

5. W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 4 odbiorcami Pani/Pana danych 
osobowych mogą być: 

a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów 
władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa, 

b) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Wójtem Gminy Andrespol 
przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Wójt Gminy Andrespol. 

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów ustawy z dnia 
14 lipca 1983 roku o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. 2020, poz. 164 ze zm.) i przepisami 
wykonawczymi do ustawy. 

7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące 
uprawnienia: prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; prawo do sprostowania 
(poprawiania) swoich danych; prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; 
prawo do cofnięcia zgody; prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). 

8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji umowy. 

9. Administrator danych osobowych nie przewiduje przekazania uzyskanych danych osobowych do państw 
trzecich lub organizacji międzynarodowych. 

10. Administrator danych nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania 
w oparciu o otrzymane dane osobowe. 

…………………………………………. 
(data i czytelny podpis) 
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Załącznik Nr 2 do Załącznika Nr 1 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE WYKONANIA ZABIEGU WETERYNARYJNEGO W RAMACH 
PROGRAMU OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI ORAZ ZAPOBIEGANIA 

BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT NA TERENIE GMINY ANDRESPOL W 2022 R. 

1. Imię i nazwisko właściciela zwierzęcia/Opiekuna społecznego kotów wolnożyjących 

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

2. Adres zamieszkania właściciela/Opiekuna społecznego kotów wolno żyjących, numer telefonu 

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

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

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

3. Ilość zwierząt zgłoszonych do zabiegu: …………………………… szt. ……………………………. 

4. Kot/kotka, Pies/sunia1), imię, maść 

…………………………………………………………………………………………………………… 

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

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

5. Zwierzę bezdomne/adoptowane/kot wolno żyjący1) . 

6. Rodzaj wykonywanego zabiegu: uśpienie ślepego miotu, sterylizacja, kastracja. 

WYRAŻAM ZGODĘ NA WYKONANIE POWYŻSZEGO ZABIEGU.  

…………………………………………… 

Data i podpis właściciela/opiekuna zwierzęcia 

) 1) Niepotrzebne skreślić   
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OBOWIAZEK INFORMACYJNY 

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Wójt Gminy Andrespol z siedzibą w Andrespolu ul. 
Rokicińska 126, tel. 42 213 24 40, e-mail: ug@andrespol.pl. 

2. Dane Inspektora ochrony danych (IOD): e-mail: iod@andrespol.pl. 

3. Administrator danych osobowych przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie art. 6 lit b 
(wykonanie umowy lub podjęcia działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy) oraz lit c (obowiązek 
prawny ciążący na Administratorze) RODO# w związku z ustawą z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw 
lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2020 r. poz. 611 ze zm.). 

4. Dane osobowe pozyskane w związku z zawarciem z Panią/Panem umowy będą przetwarzane 
w następujących celach: 

a.Związanych z realizacją podpisanej z Panią/Panem umowy, 

b.Związanych z dochodzeniem ewentualnych roszczeń, odszkodowań, 

c.Udzielania odpowiedzi na Pani/Pana pisma, wnioski i skargi, 

d.Udzielania odpowiedzi w toczących się postępowaniach. 

5. W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 4 odbiorcami Pani/Pana danych 
osobowych mogą być: 

a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów 
władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa, 

b) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Wójtem Gminy Andrespol 
przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Wójt Gminy Andrespol. 

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów ustawy z dnia 
14 lipca 1983 roku o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. 2020, poz. 164 ze zm.) i przepisami 
wykonawczymi do ustawy. 

7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące 
uprawnienia: prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; prawo do sprostowania 
(poprawiania) swoich danych; prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; 
prawo do cofnięcia zgody; prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). 

8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji umowy. 

9. Administrator danych osobowych nie przewiduje przekazania uzyskanych danych osobowych do państw 
trzecich lub organizacji międzynarodowych. 

10. Administrator danych nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania 
w oparciu o otrzymane dane osobowe. 

…………………………………………. 
(data i czytelny podpis) 
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Uzasadnienie 

W związku ze zgodnością załączonego programu z art. 11 i 11a Ustawy o Ochronie Zwierząt (Dz. U. 
z 2022 r. poz. 572) został on pozytywnie zaopiniowany przez: 

1) Wojskowe Koło Łowieckie nr 6/458 "BATALION" w Gałkówku w dniu 11 marca 2022 roku; 

2) Powiatowego Lekarza Weterynarii w Łodzi w dniu 10 marca 2022 roku; 

3) Łódzkie Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w dniu 07 marca 2022 roku. 
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