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                                                                                         Załącznik do  Zarządzenia Nr 20/2023    

Wójta Gminy Żyrzyn z dnia 10 lutego 2023r. 

Regulamin określający szczegółowe zasady sterylizacji psów i kotów należących do 

mieszkańców z terenu Gminy Żyrzyn, finansowanej z budżetu na 2023 rok. 

Uprawnionymi do składania wniosków są mieszkańcy, którzy w ubiegłym roku nie 

skorzystali z programu sterylizacji psów i kotów, finansowanych z budżetu na 2022rok. 

§ 1 

Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy Regulamin określa: 

a) zasady sterylizacji psów i kotów posiadających właściciela lub opiekuna, 

b) warunki kwalifikacji do sterylizacji, 

c) wzór wniosku właściciela o wykonanie zabiegu sterylizacji psa/kota w 2023 r., w 

ramach programu „Sterylizacja zwierząt właścicielskich” (załącznik nr 1 do 

niniejszego Regulaminu), 

d) zasady kontroli zwierząt po zabiegach. 

2. Ilekroć mowa w regulaminie o: 

a) właścicielu zwierzęcia - należy przez to rozumieć osobę zamieszkującą i 

zameldowaną na terenie Gminy Żyrzyn pod której opieką pozostaje zwierzę, 

b) zwierzęciu należy przez to rozumieć zwierzę domowe (pies, kot), tradycyjnie 

przebywające wraz z człowiekiem w jego domu lub innym odpowiednim 

pomieszczeniu, utrzymywane przez człowieka w charakterze jego towarzysza, 

c) gminie - należy przez to rozumieć Gminę żyrzyn, 

d) wniosku - należy przez to rozumieć wniosek stanowiący załącznik Nr 1 do 

niniejszego Regulaminu, 

e) gabinecie weterynaryjnym należy przez to rozumieć przedsiębiorcę podmiot 

realizujący zadanie na zlecenie Gminy Żyrzyn wybrany w drodze zapytania 

ofertowego, który prowadzi gabinet weterynaryjny i posiada stosowne uprawnienia 

do wykonywanych zabiegów, będących przedmiotem Programu. 

§ 2. 

Wprowadzenie 

1   Projekt pn. „Sterylizacja zwierząt właścicielskich”  w Gminie Żyrzyn w 2023 r.",  

skierowany jest do właścicieli zwierząt domowych i zostanie zrealizowany z 

uwzględnieniem poszanowania pełni praw tych właścicieli. 

2. Gabinet weterynaryjny, w którym można wysterylizować nieodpłatnie swojego psa lub 

kota jest dostępny na stronie www.zyrzyn.pl 

3. Zabiegi będą mogły zostać wykonane tylko i wyłącznie u zwierząt, u których nie 

stwierdzono przeciwskazań do ich przeprowadzenia np. ze względu na zły stan zdrowa 

bądź wiek. 
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4. Usługa sterylizacji  dotyczy zwierząt: 

a) wyłącznie z terenu Gminy Żyrzyn, 

b) powyżej 6 miesiąca życia,  

c) kwalifikujących się do znieczulenia ogólnego na podstawie decyzji lekarza 

weterynarii i przeprowadzanych badań. 

Miejsce zamieszkania właściciela zwierzęcia ustala się na podstawie oświadczenia właściciela 

zwierzęcia, które będzie weryfikowane przez pracownika Referatu Inwestycji, Gospodarki i 

Ochrony Środowiska w oparciu o dane posiadane przez Urząd Stanu Cywilnego w Żyrzynie i 

deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

5. Akcja prowadzona będzie do 16.12.2023r lub do wyczerpania środków finansowych 

(10 000,00 zł), przeznaczonych na ten cel w ramach Programu. 

6. Lekarzowi przysługuje prawo odstąpienia od wykonania zabiegu w przypadku gdy 

właściciel nie zgadza się na wykonanie dodatkowych badań (u zwierząt chorych, 

podejrzanych o choroby oraz starszych) lub zdecyduje, że stan zdrowia nie pozwala na jego 

bezpieczne wykonanie. 

§ 3 

Warunki skorzystania z usługi sterylizacji lub kastracji. Plan sterylizacji i kastracji psów i 

kotów właścicielskich (posiadających właściciela) z ternu Gminy Żyrzyn 

1. Prawo do uczestnictwa w akcji mają właściciele zwierząt, którzy są zameldowani i 

zamieszkują na terenie Gminy Żyrzyn oraz posiadają zachipowane zwierzęta lub podpisali 

zgodę na poniesienie kosztów chipowania lub oznakowania zwierząt w przypadku zwierząt 

nieoznakowanych. 

2. W celu wzięcia udziału w akcji należy: 

1) złożyć w dwóch egzemplarzach wniosek stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego 

regulaminu w Urzędzie Gminy Żyrzyn ul. Powstania Styczniowego 10, pok. Nr 1. 

2) okazać dowód tożsamości lub inny dokument potwierdzający adres 

zameldowania/zamieszkania na terenie Gminy Żyrzyn (np. rachunek za prąd czy wodę). 

3) okazać książeczkę zdrowia psa/kota, rodowodu lub innego dokumentu potwierdzającego 

prawa do zwierzęcia. 

4) wyrazić na piśmie zgodę na poniesienie kosztów oznakowania chipem w przypadku jego 

braku. 

5) w przypadku psów wymagane jest, aby zwierzę posiadało aktualne szczepienie 

przeciwko wściekliźnie. 

3. Właściciel zwierząt może wykonać sterylizację maksymalnie dwóch zwierząt w danym roku 

kalendarzowym. 

4. Wnioski będą weryfikowane w zakresie meldunku (Urząd Stanu Cywilnego) oraz 

zamieszkiwania na podstawie złożonej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi (przez Referat Inwestycji, Gospodarki i Ochrony Środowiska) i 

rozpatrywane w kolejności wpływu (data, godzina). O wyniku weryfikacji wniosku, 

Wnioskodawca zostanie poinformowany telefonicznie. 
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5. Po otrzymaniu telefonicznej informacji od Urzędu Gminy w Żyrzynie, lub wyznaczonego 

gabinetu weterynaryjnego każdy właściciel psa/kota powinien umówić się na termin 

wykonania zabiegu (nie dłużej niż 1 miesiąc od złożenia wniosku). 

6. Stawić się w umówionym terminie zabiegu tylko w wyznaczonym gabinecie 

weterynaryjnym w godzinach pracy gabinetu. Nie ma możliwości pokrytwania kosztów tej 

usługi poniesionej w innym gabinecie weterynaryjnym.  

7. Z programu można skorzystać tylko w wyznaczonym przez Gminę gabinecie 

weterynaryjnym, po spełnieniu warunków zawartych w regulaminie. 

 

§4 

Koszty sterylizacji i kastracji 

1 . Gmina pokrywa koszty wyłącznie sterylizacji standardowej z uwzględnieniem sterylizacji 

aborcyjnej,. 

2. Gmina finansuje 100% kosztów zabiegu sterylizacji zwierząt przy czym koszt zabiegu 

obejmuje: 

a) premedykację oraz procedurę znieczulenia ogólnego, 

b) wykonanie standardowego zabiegu sterylizacji w narkozie ogólnej, 

c) zapewnienie psu/kotu opieki pooperacyjnej do czasu wybudzenia psa/kota z 

narkozy, w tym podanie środka przeciwbólowego lub antybiotyku, 

d) wizytę kontrolną, w siedzibie zakładu leczniczego dla zwierząt, obejmującą badanie 

kliniczne oraz zdjęcie szwów. 

3. Gmina nie będzie finansować: 

a) zabiegów przygotowujących zwierzę do zabiegu sterylizacji/kastracji: 

- badania biochemicznego i innych badań dodatkowych w przypadku zwierząt 

starszych oraz gdy lekarz weterynarii stwierdzi konieczność wykonania takiego 

badania ze względu na stan zdrowia zwierzęcia, w celu zminimalizowania 

skutków ryzyka związanego ze znieczuleniem zwierzęcia,  

- odrobaczenia, szczepienia czy też odpchlenia, 

b) kontynuacji leczenia lekami przeciwzapalnymi, przeciwbólowymi po zdjęciu 

szwów, 

c) opieki stacjonarnej po wykonanym zabiegu ani dodatkowego leczenia w razie 

nieprzewidzianych powikłań wynikających z samookaleczenia się zwierzęcia z 

powodu niedopilnowania przez właściciela (wygryzanie szwów) bądź wystąpienia 

uczulenia na szwy, 

d) utylizacji zwłok w przypadku nieprzewidzianych zdarzeń losowych podczas 

zabiegu bądź w trakcie rekonwalescencji, 

e) zapewnienia przez gabinet weterynaryjny kaftanika pooperacyjnego lub kołnierza 

dla zwierzęcia, 

f) wszczepienia transpondenta (chipa) zwierzęciu wcześniej nieoznakowanemu. 
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§ 5  

Zasady kontroli 

Gmina Żyrzyn ma prawo do przeprowadzenia kontroli zwierzęcia poddanego zabiegowi 

sterylizacji lub kastracji w ramach finansowania z Budżetu w przeciągu 1 roku od wykonanego 

zabiegu. 

1) Przedstawiciele Urzędu Gminy Żyrzyn nie mają obowiązku powiadamiania o terminie 

kontroli. 

2) Kontrolę przeprowadza się w miejscu zamieszkania wpisanego do wniosku o 

skierowanie na sterylizację bądź kastrację. 

3) Przedstawiciel Urzędu Gminy Żyrzyn przy użyciu czytnika do chipów zidentyfikuje 

zwierzę w celu potwierdzenia wiarygodności informacji przedłożonych we wniosku. 

4) Z przeprowadzanej kontroli sporządza się protokół. 

5) W razie stwierdzenia nieprawidłowości podczas kontroli, a w szczególności w 

przypadku braku zwierzęcia u którego został przeprowadzony zabieg sterylizacji lub 

kastracji w miejscu zamieszkiwania osoby zgłaszającej zwierzę do zabiegu bez podania 

lub udokumentowania nieobecności zwierzęcia właściciel/opiekun zwierzęcia zostanie 

obciążony kwotą wykonanego zabiegu na podstawie dokumentacji przedłożonej przez 

lecznicę weterynaryjną. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


