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Do pomorskie@obrona-zwierzat.pl  

W związku z Państwa wnioskiem poniżej przekazuję odpowiedzi:

1. z kim (imię, nazwisko lub nazwa, adres) gmina miała obowiązujące w 2020 r. umowy albo komu (imię,
nazwisko lub nazwa, adres) udzielała doraźnych zleceń wyłapywania/odławiania bezdomnych zwierząt? -
OTOZ Animals, schronisko dla zwierząt w Tczewie

2. z kim (imię, nazwisko lub nazwa, adres) gmina miała obowiązujące w 2020 r. umowy albo komu (imię,
nazwisko lub nazwa, adres) udzielała doraźnych zleceń zapewniania opieki bezdomnym zwierzętom? - OTOZ
Animals, schronisko dla zwierząt w Tczewie

3. ilu bezdomnym zwierzętom (z podziałem na psy i koty) zapewniono opiekę na koszt gminy w 2020 r.? (nie
licząc zwierząt, którymi zajęto się w latach poprzednich) - 4 bezdomnych psów

4. jaki był w 2020 r. koszt realizacji całego zadania przewidzianego ustawą o ochronie zwierząt
(wyłapywanie/odławianie, opieka, usługi weterynaryjne, dokarmianie, inne)? - 15 338,60 zł

5. ponadto prosimy o udostępnienie treści i postaci umowy/umów (wraz z załącznikami) o zapewnianie opieki
bezdomnym zwierzętom w 2020 r. - w załączeniu
--

_ _

Pozdrawiam
Katarzyna Brzezińska

Inspektor ds. gospodarki przestrzennej oraz ochrony środowiska i rolnictwa
tel: (55) 271-27-23 (wew. 117)

Urząd Gminy Lichnowy

ul. Tczewska 6
82-224 Lichnowy
tel.: 55 271-27-23
fax: 55 271-27-66
www: http://lichnowy.pl

Administratorem danych jest Wójt Gminy Lichnowy.  Podstawą przetwarzania danych są kompetencje gminy
wynikające z ustawy o samorządzie gminnym, a cel przetwarzania danych nie wykracza poza te
kompetencje. Szczegółową podstawę prawną zawarto w treści niniejszego dokumentu. Dane mogą być
przekazane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania przepisami prawa lub na podstawie umowy, np. na
serwis systemów informatycznych. Dane przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu dla
jakiego zostały zebrane. Na zasadach art. od 15 do 22 RODO możesz wnieść skargę do organu nadzoru,
wnieść sprzeciw wobec przetwarzania, żądać dostępu do danych, ich sprostowania, ograniczenia
przetwarzania, usunięcia, przeniesienia danych, cofnąć zgodę na przetwarzanie, gdy podstawą
przetwarzania danych była zgoda. Obowiązek podania danych może wynikać wyłącznie z wymagań
ustawowych chyba, że jest warunkiem zawarcia umowy. W razie konieczności uszczegółowienia
powyższych informacji możesz zapoznać się z klauzulami informacyjnymi dostępnymi w urzędzie, na
stronie BIP w zakładce ochrona danych osobowych lub skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych
Osobowych Krzysztofem Pukaczewskim  iod@lichnowy.pl.
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