
....................................................   ….…………….. dnia………………… 
      (imię, nazwisko) 

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

………………………………… 

………………………………… 
           (telefon) 

 

 

 

 

 

ZGŁOSZENIE 

w przedmiocie wyłapania bezdomnego psa 

z terenu Gminy Kościerzyna 

 

 

 

 W związku z pojawieniem się w miejscowości………………………………………… 

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

(nazwa miejscowości, ulica, ew. nr posesji lub drogi) bezdomnego psa* rasy 

……………………………………….., którego obecność stwarza zagrożenie dla jego życia i 

zdrowia, a także dla życia i zdrowia osób przebywających w tym otoczeniu, zwracam się z 

wnioskiem o odłowienie tego zwierzęcia. 

 Jednocześnie oświadczam, że jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie  

zawiadomienia wywołującego niepotrzebne czynności organu właściwego do podjęcia 

czynności służbowych tj. o czyn z art. 66 par. 1 Kodeksu Wykroczeń. 

 Ponadto oświadczam, że nie mam wiedzy, kto jest właścicielem, opiekunem zwierzęcia 

lub gdzie przebywa pies na co dzień.  

 

 

 

 

 

       ………………………………………. 
                 (czytelny podpis) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*UWAGA: Upewnij się, że jest to zwierzę bezdomne. Popytaj okolicznych mieszkańców, 

Sołtysa, właścicieli pobliskich sklepów, czy nie kojarzą zwierzęcia i jego właściciela.  



Klauzula informacyjna: 
  
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 (określane popularnie jako 
„RODO”) informujemy, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Kościerzyna z siedzibą w 
Kościerzynie przy ul. Strzeleckiej 9,  zwany dalej Administratorem.  

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym może się Pani/Pan 
skontaktować telefonicznie – tel. 604-080-935 lub poprzez e-
mail: inspektor25052018@gmail.com we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych 
osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.  

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonywania zadań własnych oraz zadań 
zleconych realizowanych głównie na podstawie ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 
r. oraz zapewnienia bezpieczeństwa i zabezpieczenia mienia. Będą udostępnianie tylko na 
podstawie obowiązujących przepisów prawa. 

4. Przetwarzanie Pani/Pana danych jest niezbędne do wypełniania obowiązku prawnego, wykonania 
umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, podjęcia działań na żądanie osoby, której dane 
dotyczą przed zawarciem umowy, jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie 
publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi. Podstawą 
przetwarzania danych osobowych może być również zgoda. 

5. Podanie danych jest wymogiem ustawowym, nie podanie danych skutkuje pozostawienie sprawy 
bez rozpatrzenia i jest niezbędne do zawarcia umowy, w przypadku niepodania danych niemożliwe 
jej zawarcie. 

6. Posiada Pani/Pan prawo do: 

• żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub 
ograniczenia przetwarzania danych osobowych, 

• wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, 

• przenoszenia danych, 

• wniesienia skargi do organu nadzorczego, 

• cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. 

7. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym 
profilowaniu. 

8. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt. 

 

mailto:inspektor25052018@gmail.com

