
 
Załącznik 

do Zarządzenia Nr 902/2020 

Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry 

z dnia 22.07.2020 

  
Regulamin określający szczegółowe zasady rejestracji społecznych opiekunów kotów wolno 

żyjących oraz dokarmiania i opieki nad kotami wolno żyjącymi na terenie Gminy 

Tarnowskie Góry 

 
§ 1 

Postanowienia ogólne 

 

1. Niniejszy Regulamin określa: 

1) zasady weryfikacji i rejestracji społecznych opiekunów kotów; 

2) zasady dokarmiania kotów wolno żyjących; 

3) zasady kontroli. 

2. Dokarmianie kotów wolno żyjących przez społecznych opiekunów kotów stanowi realizację 

programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt z terenu 

Gminy Tarnowskie Góry zatwierdzanego corocznie przez Radę Miejską w Tarnowskich Górach. 

3.  Ilekroć w regulaminie mowa o: 

1) Karmicielu – należy przez to rozumieć społecznego opiekuna kotów wolno żyjących 

wpisanego do rejestru karmicieli kotów wolno żyjących na terenie Gminy Tarnowskie Góry; 

2) kotach – należy przez to rozumieć koty wolno żyjące na terenie Gminy Tarnowskie Góry; 

3) Gminie – należy przez to rozumieć Gminę Tarnowskie Góry; 

4) Wydziale – należy przez to rozumieć Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w 

Tarnowskich Górach; 

5) wniosku o wpisanie do rejestru Karmicieli – należy przez to rozumieć wniosek stanowiący 

załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu; 

6) wniosku o przyznanie karmy – należy przez to rozumieć wniosek stanowiący załącznik nr 2 do 

niniejszego Regulaminu. 

 
§ 2 

Weryfikacja i rejestracja społecznych opiekunów kotów wolno żyjących 

 
1. Społecznym opiekunem kotów wolno żyjących - Karmicielem - mogą być osoby fizyczne, 

pełnoletnie, zamieszkujące na terenie Gminy Tarnowskie Góry, które: 

1) złożyły wniosek o wpisanie do rejestru Karmicieli, zawierający imię, nazwisko, adres, numer 

telefonu, miejsce przebywania kotów i ich ilość; 

2) złożyły oświadczenie, że dobrowolnie sprawują opiekę nad kotami wolno żyjącymi i zajmują 

się dokarmianiem kotów. 

2. Rejestr Karmicieli prowadzi  Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Tarnowskich 

Górach. 

2. Złożone wnioski o wpisanie do rejestru Karmicieli będą podlegały weryfikacji. W przypadku 

dużego zainteresowania dokarmianiem kotów, decydować będzie kolejność złożenia wniosku. 

4. Po zweryfikowaniu przez pracowników Wydziału miejsca bytowania i dokarmiania kotów 

Karmiciel staje się osobą uprawnioną do odbierania na podstawie wniosku karmy przeznaczonej 

dla kotów wolno żyjących. 

5. W przypadku negatywnej weryfikacji, wskazującej na składanie nieprawdziwych informacji, 

Karmiciel zostaje wykreślony z rejestru karmicieli kotów wolno żyjących. 



 
§ 3 

Dokarmianie kotów wolno żyjących oraz zasady zakupu i wydawania karmy 

 
1. Karmiciel zobowiązuje się: 

1) prowadzić dokarmianie kotów wolno żyjących w stałym i bezpiecznym dla zwierząt miejscu; 

2) dokarmiać koty w sposób niestwarzający uciążliwości dla mieszkańców oraz zachować 

porządek i czystość w miejscu dokarmiania; 

3) zgłaszać niezwłocznie zmianę danych wskazanych we wniosku, w szczególności danych 

dotyczących liczby dokarmianych kotów oraz fakt zaprzestania dokarmiania; 

4) przechowywać karmę w sposób zabezpieczający przed zniszczeniem i zepsuciem; 

5) brać czynny udziału w ograniczeniu populacji kotów. 

2. Bezpłatna karma przysługuje Karmicielom w okresie jesienno - zimowym. Na każdego kota 

przypada ta sama ilość karmy. Dokarmianie nie zaspakaja w całości potrzeb żywieniowych kotów 

wolno żyjących. 

3. Karma przyznawana jest na pisemny wniosek Karmiciela. 

4. O przyznaniu karmy i terminie jej odbioru w Wydziale Karmiciel powiadomiony zostanie 

telefonicznie na podany we wniosku nr telefonu. 

5. Zakupu karmy dokonuje Gmina. Na realizację zadania związanego z dokarmianiem kotów, 

Gmina zapewnia środki finansowe w budżecie na dany rok, wynikające z Programu opieki nad 

zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt z terenu Gminy Tarnowskie 

Góry. 

6. Miesięczna ilość karmy przeznaczonej do dokarmiania kotów wynosi 1 kg karmy suchej na 

jednego kota. 

7. Ilość wydanej karmy Karmicielowi stanowi iloczyn liczby kotów wskazanych we wniosku 

o przyznanie karmy i przyjętego limitu karmy na jednego kota na miesiąc. 

8. Karmiciel potwierdza każdorazowo ilość otrzymanej karmy na złożonym wniosku. 

9. Karmicielowi nie przysługuje jakiekolwiek wynagrodzenie lub świadczenie z tytułu 

realizowanego zadania. 

10. Karmiciel realizuje zadanie osobiście. Może powierzyć wykonanie zadania innej osobie, lecz 

w pełni odpowiada za jego wykonanie. 

  
§ 4 

Kontrola Karmicieli 

 

1. Gmina ma prawo do przeprowadzenia kontroli Karmiciela. Kontroli podlegają: 

1) sposób wykorzystania karmy przekazanej przez Gminę; 

2) warunki, w jakich dokarmiane są koty wolno żyjące. 

2. O terminie kontroli Gmina nie ma obowiązku powiadamiać Karmiciela. 

3. Kontrolę przeprowadza się w miejscu wskazanym we wniosku o przyznanie karmy jako miejsce 

dokarmiania kotów. 

4. Z przeprowadzonej kontroli spisuje się protokół. 
5. W razie stwierdzenia nieprawidłowości podczas kontroli, a w szczególności w przypadku karmienia 

w niewłaściwym miejscu (np. niebezpiecznym dla zwierząt), dysponowanie karmą niezgodnie 

z przeznaczeniem, przekazanie otrzymanej karmy osobom trzecim (za wyjątkiem czasowego 

przekazania zadania innej osobie w uzasadnionych lub losowych przypadkach) lub nieodbieranie 

karmy w wyznaczonym terminie - Karmiciel może zostać skreślony z rejestru Karmicieli kotów. 

6. W przypadku wykorzystywania otrzymanej karmy w celu innym niż dokarmianie kotów wolno 

żyjących Karmiciel kotów zostanie obciążony kosztami jej zakupu i skreślony z rejestru Karmicieli.



Załącznik nr 1 do Regulaminu 

……………………………… 

Imię i nazwisko 

 

……………………………… 

 

……………………………… 

Adres zamieszkania 

 

……………………………… 

Nr telefonu 

 

 

       Urząd Miejski 

       w Tarnowskich Górach 

       Wydział Ochrony Środowiska 

       ul. Rynek 4 

       42-600 Tarnowskie Góry 

 

 

 
Wniosek  

o wpisanie do rejestru karmicieli kotów wolno żyjących  

 

Ja niżej podpisany/a oświadczam, że systematycznie dokarmiam koty wolno żyjące. 

W związku z tym proszę o wpisanie mnie do rejestru karmicieli kotów. Niżej podaję niezbędne 

informacje związane z prowadzoną przeze mnie w tym zakresie działalnością społeczną. 

 

 

Liczba kotów wolno żyjących 

objętych dokarmianiem (szt.) 

 

Miejsce dokarmiania kotów wolno żyjących  

(adres i opis miejsca) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 Zobowiązuję się informować Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego 

w Tarnowskich Górach o wszelkich zmianach danych przedstawionych w powyższej tabeli, w tym 

o fakcie zaprzestania udzielania zadeklarowanej przeze mnie pomocy kotom. 

Jednocześnie oświadczam, że zapoznałem się i akceptuję treść Regulaminu określającego 

szczegółowe zasady rejestracji społecznych opiekunów kotów wolno żyjących oraz dokarmiania i 

opieki nad kotami wolno żyjącymi wraz z zasadami kontroli na terenie Gminy Tarnowskie Góry 

przyjętego zarządzeniem Burmistrza Miasta z dnia …………. Nr …………….. oraz klauzulą 

informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych. 

 

 

 

 

 

 

…………………………………    ……………………………………… 

          (miejscowość, data)                                                                  (czytelny podpis karmiciela) 



Informacja 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------  
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 

2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.206.119.1) zwanej 

przepisami RODO, informuję, że: 
 
 
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta Tarnowskie Góry,  

Adres: ul. Rynek 4, 42-600 Tarnowskie Góry). 

kontakt mailowy: sekretariat@tarnowskiegory.pl,  kontakt telefoniczny: 32 393 36 10. 

2. Inspektor Ochrony Danych w Urzędzie Miejskim pracuje w budynku Urzędu Miejskiego w Tarnowskich 

Górach przy ulicy Sienkiewicza 2, pokój nr 10. 

kontakt mailowy: iod@um.tgory.pl  kontakt telefoniczny: 32 393 37 56. 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wpisania Pani/ Pana do rejestru karmicieli kotów wolno 

żyjących oraz wydania karmy dla kotów wolno żyjących na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO w związku z 

art. 11a ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt, Uchwały Nr XXIII/248/2020 

Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie programu opieki nad 

zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt z terenu Gminy Tarnowskie Góry na 

rok 2020 oraz Zarządzenia Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry w sprawie przyjęcia Regulaminu 

określającego szczegółowe zasady rejestracji społecznych opiekunów kotów wolno żyjących oraz 

dokarmiania i opieki nad kotami wolno żyjącymi wraz z zasadami kontroli na terenie Gminy Tarnowskie 

Góry. 

4. Pani/Pana dane nie będą przekazywane innym odbiorcom. 

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej. 

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wpisania do rejestru karmicieli, a następnie 

przez okres zgodny z przepisami o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz wewnętrznych 

przepisów dotyczących archiwizowania dokumentów, liczony od końca roku kalendarzowego, w którym 

usunięto Panią/Pana z rejestru karmicieli. 

7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich 

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. 

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest:  

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, adres siedziby: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, 

gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pana danych osobowych narusza przepisy rozporządzenia   

wskazanego na wstępie. 

9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, zależne wyłącznie od Pani/Pana woli, ale 

konsekwencją niepodania ich jest brak możliwości wpisania do rejestru karmicieli kotów. 

10. Decyzje podejmowane wobec Pani/Pana i Pani/Pana danych osobowych nie będą podejmowanie w sposób 

zautomatyzowany, w tym nie zastosujemy wobec nich profilowania. 

 

 

Zapoznałam/łem się i akceptuje treść powyższej informacji o ochronie danych osobowych. 
 
 

 

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

mailto:sekretariat@tarnowskiegory.pl
mailto:iod@um.tgory.pl


Załącznik nr 2 do Regulaminu 

……………………………… 

Imię i nazwisko 

 

……………………………… 

Adres zamieszkania 

 

……………………………… 

Nr telefonu 

 

 

       Urząd Miejski 

       w Tarnowskich Górach 

       Wydział Ochrony Środowiska 

       ul. Rynek 4 

       42-600 Tarnowskie Góry 

 

Wniosek 

o wydanie karmy dla kotów wolno żyjących 

 

  Proszę o wydanie karmy dla kotów wolno żyjących, które dokarmiam na terenie Gminy 

Tarnowskie Góry. Jednocześnie oświadczam, że   zwierzęta dla których ubiegam się o wydanie karmy 

objęte są moją opieką i są kotami wolno żyjącymi. Oświadczam również, że otrzymana karma 

zostanie  wykorzystana  zgodnie z przeznaczeniem. 

 

 

Liczba kotów wolno żyjących 

objętych dokarmianiem (szt.) 

 

Miejsce dokarmiania kotów wolno żyjących  

(adres i opis miejsca) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

        (miejscowość, data)                                                                         (czytelny podpis karmiciela) 

 

Potwierdzenie odbioru karmy 

 

Data 

 

Ilość wydanej karmy Podpis wydającego  Podpis odbierającego 

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 


