
Załącznik  
do zarządzenia Burmistrza nr 62/22   
z dnia 21 kwietnia 2022 r. 
 
 
 

Regulamin określający zasady finansowania kastracji i znakowania zwierząt właścicielskich psów 

i kotów na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice w roku 2022. 

1. Celem  finansowania  kastracji i znakowania zwierząt właścicielskich jest likwidacja zjawiska 

bezdomności zwierząt na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice.  

2. Z finansowania zabiegu kastracji i znakowania psów i kotów mogą skorzystać pełnoletni 

właściciele tych zwierząt, którzy są mieszkańcami Gminy Czechowice-Dziedzice i utrzymują 

zwierzęta na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice.  

3. Akcja dotyczy kotów powyżej 5 miesiąca życia oraz psów w wieku powyżej 1 roku życia 

w momencie składania wniosku kwalifikujących się do przeprowadzenia zabiegu 

w znieczuleniu ogólnym. 

4. W przypadku psów wymagane jest, aby zwierzę posiadało aktualne szczepienie przeciw 

wściekliźnie. 

5. Wnioski przyjmowane będą w terminie od  4 maja 2022 r. do 10 czerwca 2022 r. 

6. Realizacja wniosków prowadzona będzie od 13 czerwca 2022 r. do  31 października 2022 r. lub 

do wcześniejszego wykorzystania puli środków pieniężnych przeznaczonych na ten cel 

w ramach Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 

zwierząt na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice w roku 2022.  

7. Zainteresowany właściciel zwierzęcia zobowiązany jest do złożenia wniosku  o wykonanie 

zabiegu kastracji psa/kota , którego wzór stanowi  załącznik do niniejszego Regulaminu. 

8. Gmina sfinansuje koszty obejmujące: wizytę kwalifikującą zwierzę do zabiegu, przeprowadzenie 

zabiegu kastracji w znieczuleniu ogólnym,  zapewnienie opieki pooperacyjnej do czasu 

wybudzenia z narkozy, wizytę kontrolną obejmującą badanie kliniczne, zdjęcie szwów, 

znakowanie. 

9. O sfinansowaniu kastracji i znakowania zwierząt właścicielskich decydować będzie kolejność 

złożenia wniosku.  

10. O niezakwalifikowaniu się zwierzęcia do sfinansowania zabiegu kastracji i znakowania z uwagi 

na brak środków finansowych właściciel zwierzęcia zostanie powiadomiony w formie pisemnej. 

11. Rejestr wniosków prowadzony będzie przez Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu 

Miejskiego. 

12. Jeden właściciel może skorzystać ze sfinansowania zabiegu kastracji w roku 2022: 

a) jednego psa, 

lub 

b) maksymalnie trzech kotów. 

13. Właściciel zwierzęcia po pozytywnej ocenie wniosku otrzyma skierowanie na zabieg wraz 

z informacją o nazwie i adresie przychodni weterynaryjnej, do której należy się zgłosić. 

14. Dokładny termin wykonania zabiegu właściciel zwierzęcia ustala bezpośrednio z lekarzem 

weterynarii i informuje o tym telefonicznie Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu 

Miejskiego pod numerem telefonu 32 214-71-00. 

15. Zabieg kastracji właściciel zwierzęcia obowiązany jest wykonać w terminie do trzech miesięcy  

od daty skierowania na zabieg jednak nie później niż do dnia 31 października 2022 r. 

16. W przypadku niewykonania zabiegu kastracji zwierzęcia w wyznaczonym terminie, wydane 

skierowanie  traci swoją ważność, a właścicielowi zwierzęcia nie przysługuje prawo ubiegania 

się o wydanie ponownego skierowania. 



17. O dopuszczeniu zwierzęcia do zabiegu decyduje każdorazowo lekarz weterynarii zatrudniony 

w przychodni weterynaryjnej, z którą Gmina podpisze umowę na wykonywanie zabiegów 

kastracji zwierząt. 

18. Złożenie wniosku o wykonanie zabiegu kastracji jest równoznaczne z wyrażeniem zgody 

właściciela zwierzęcia na jego  znakowanie w przypadku gdy zwierzę  jest nieoznakowane oraz 

wprowadzenie danych do rejestru zwierząt prowadzonego przez Wydział Ochrony Środowiska 

i Rolnictwa. 

19. W przypadku gdy pies lub kot  nie będzie mógł być poddany zabiegowi kastracji lub znakowania 

z uwagi na jego stan zdrowotny, zwierzę podlega wykluczeniu z akcji.   

20. O wykluczeniu zwierzęcia z akcji z uwagi na stan zdrowotny właściciel zwierzęcia informuje 

Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Czechowicach-Dziedzicach pod 

numerem telefonu 32 214-71-00 w terminie do siedmiu dni od dnia powzięcia tej informacji.  

21. W przypadku rezygnacji z jakichkolwiek przyczyn z zabiegu, właściciel zwierzęcia niezwłocznie  

powiadamia o powyższym fakcie Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego 

w Czechowicach-Dziedzicach oraz właściwą przychodnię weterynaryjną. 

22. W przypadku o którym mowa w pkt 16,19 i 21 do udziału zostanie zakwalifikowane kolejne 

zwierzę z listy, które nie zostało wcześniej uwzględnione z uwagi na przekroczenie limitu  

środków finansowych przeznaczonych na ten cel.  

23. Gmina nie ponosi odpowiedzialności w przypadku ewentualnych powikłań pooperacyjnych 

spowodowanych ryzykiem poddania zwierzęcia zabiegowi oraz kosztów związanych z ich 

leczeniem jak również w przypadku ujawnienia nieprzewidzianych okoliczności w trakcie 

zabiegu. 


