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Dzień dobry,
Urząd Gminy w Starym Dzierzgoniu w odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej z
dnia 05.02.2021 r. na temat sposobów i skutków wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi
zwierzętami i ich wyłapywanie” informuje:

1. W 2020 roku gmina miała podpisaną umowę na odławianie bezdomnych zwierząt z
Fundacją „Animalsi” z siedzibą w Gdańsku ul. Wolności 48/1, 80-538 Gdańsk
reprezentowana przez pana Wojciecha Gebert-członka zarządu Fundacji „Animalsi”.

2. W 2020 roku gmina miała podpisaną umowę na zapewnienie opieki bezdomnym
zwierzętom z Fundacją „Animalsi” z siedzibą w Gdańsku ul. Wolności 48/1, 80-538 Gdańsk
reprezentowana przez pana Wojciecha Gebert-członka zarządu Fundacji „Animalsi”, która
zapewnia miejsce dla zwierząt w schronisku w Kościerzynie pod adresem: ul. Przemysłowa
43, 83-400 Kościerzyna.

3. W 2020 roku na koszt gminy zapewniono opiekę dla 10 dorosłych psów oraz 3
szczeniaków.

4. Koszt realizacji zadania:
· 22 140,00 zł opłata za wykonanie przedmiotu umowy za rok 2020 (wyłapanie, opieka,

pobyt w schronisku)
5. W załączeniu treść umowy (skan).

Z poważaniem

Ilona Linkiewicz 
Inspektor ds. ochrony środowiska i obrony cywilnej
Urząd Gminy Stary Dzierzgoń
Stary Dzierzgoń 71
82-450 Stary Dzierzgoń 
tel. 55 276 14 81 wew. 44

Szanowni Państwo!
Mając  na  uwadze  obowiązki  wynikające  z  regulacji  prawnych  odnośnie  ochrony  danych  osobowych,  uprzejmie
informujemy, iż Państwa dane otrzymywane przez nas poprzez korespondencją e-mail – zarówno tą zamawianą jak i
niezamawianą, przetwarzane są w celu udzielania odpowiedzi bądź nadawania wysyłek do osób, które wyraziły na to
zgodę, z poszanowaniem adekwatnych przepisów prawa.
Informujemy,  iż  nadsyłając  do  nas  korespondencję  wyrażacie  Państwo  zgodę  na  przetwarzanie  swoich  danych
osobowych w wymiarze i  zakresie określonym w tej  korespondencji. W odniesieniu do nadesłanych do nas danych
osobowych,  w  zależności  od  podstawy  prawnej,  stajemy  się  ich  administratorem,  współadministratorem  lub
podmiotem przetwarzającym.
Każdemu z Państwa przysługuje prawo do: 
    - informacji o statusie swoich danych, 
    - sprostowania swoich danych, 
    - usunięcia swoich danych, 
    - ograniczenia przetwarzania swoich danych, 
    - przenoszenia swoich danych.
Zastrzegamy  sobie  prawo  do  usunięcia  Państwa  danych  bez  dalszego  informowania  w  przypadku  otrzymania
korespondencji niezamawianej, nieautoryzowanej lub w przypadku braku prawnie uzasadnionego celu przetwarzania.
Przetwarzanie odbywa się w zabezpieczonych systemach utrzymania infrastruktury poczty elektronicznej, na dyskach
komputerów osób upoważnionych do prowadzenia korespondencji –
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