
Regulamin akcji sterylizacji i kastracji kotów i psów oraz znakowania 

elektronicznego psów, których właściciele  

zamieszkują Gminę Niechlów 

 

Organizator 

Gmina Niechlów, ul. Głogowska 31, 56-215 Niechlów. 

Osobą upoważnioną do udzielania informacji na temat akcji jest: Aleksandra Kubiak,  

tel. 65 544 32 56, e-mail: a.kubiak@niechlow.pl 

 

Przedmiot akcji 

Przedmiotem akcji jest sterylizacja, kastracja psów i kotów, oraz elektroniczne znakowanie 

psów, których właściciele zamieszkują na terenie Gminy Niechlów (zwane dalej „zabiegiem”). 

W ramach akcji Gmina Niechlów w 100% pokrywa koszt zabiegu sterylizacji, kastracji oraz 

trwałego oznakowania za pomocą elektronicznego identyfikatora (czipa) i  wpisu do bazy 

danych SAFE – ANIMAL psów z terenu Gminy Niechlów. 

Akcja skierowana jest do właścicieli zwierząt zamieszkałych na terenie Gminy Niechlów. 

Miejsce zamieszkania właściciela zwierzęcia ustala się na podstawie oświadczenia i weryfikuje 

na podstawie ewidencji prowadzonej przez tutejszy Urząd oraz deklaracji o wysokości opłaty 

za gospodarowanie odpadami komunalnymi złożonej przez wnioskodawcę. 

Akcja prowadzona będzie przez Gminę Niechlów od momentu ogłoszenia  

do 31 marca 2023 r. lub do wyczerpania środków finansowych, przeznaczonych na ten cel  

w ramach Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 

zwierząt na terenie Gminy Niechlów. 

Cele programu 

1. Popularyzacja najskuteczniejszej i najbardziej humanitarnej metody ograniczenia 

nadpopulacji zwierząt domowych, co w efekcie końcowym zminimalizuje liczbę zwierząt 

trafiających do schronisk. Zwierzęta pozbawione możliwości rozmnażania są 

spokojniejsze, zmniejsza się u nich poziom niekontrolowanej agresji powodowanej 

hormonami, zmniejsza się ryzyko groźnych dla życia schorzeń układu rozrodczego. 

2. Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Niechlów. 

3. Zmniejszenie liczby agresywnych zwierząt. 

4. Zwiększenie identyfikacji zwierząt właścicielskich.  

 

Warunki uczestnictwa w akcji 

1. Prawo do uczestnictwa w akcji mają właściciele zwierząt zamieszkujący teren Gminy 

Niechlów. 

2. W celu wzięcia udziału w akcji należy w czasie jej trwania złożyć wniosek w siedzibie 

tutejszego Urzędu, ul. Głogowska 31, 56-215 Niechlów lub za pośrednictwem poczty 

elektronicznej: urzad@niechlow.pl 

W celu złożenia wniosku istnieje również możliwość skorzystania z bezpłatnej platformy 

ePUAP, adres ePUAP Urząd Gminy Niechlów 199nxbs0ll.  

Wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 i nr 2 do niniejszego regulaminu.  



Złożone wnioski będą rozpatrywane zgodnie z kolejnością wpływu do Urzędu. Zwierzęta 

wnioskodawców spełniających kryteria określone w ust. 5 oraz zakwalifikowane zgodnie  

z kolejnością wpływu zostaną ujęte na liście zwierząt skierowanych na zabieg. Właściciel 

zwierzęcia zostanie telefonicznie poinformowany o możliwości  umówienia się z 

przychodnią weterynaryjną na zabieg. 

3. Jedno gospodarstwo domowe może zgłosić maksymalnie dwa psy do elektronicznego 

znakowania, oraz jedno zwierzę (psa lub kota) do zabiegu kastracji bądź sterylizacji rocznie. 

Elektroniczne znakowanie psa jest obligatoryjne w sytuacji poddania go zabiegowi kastracji 

lub sterylizacji. 

4. Właściciel zwierzęcia ma obowiązek zgłoszenia się do wskazanego lekarza weterynarii   

w terminie wyznaczonym przez Przychodnię weterynaryjną wykonującą zabieg  

w porozumieniu z Gminą Niechlów pod rygorem wykluczenia zwierzęcia z akcji. 

5. Warunkiem sfinansowania przez Gminę Niechlów zabiegu (kastracji bądź sterylizacji), jest 

wyrażenie zgody na oznakowanie zwierzęcia (czipowanie) oraz okazanie u lekarza 

weterynarii wykonującego zabieg jak również w momencie składania wniosku w Gminie 

Niechlów: 

a) aktualnego dokumentu potwierdzającego poddanie zwierzęcia obowiązkowemu 

szczepieniu przeciwko wściekliźnie (dotyczy wyłącznie psów), 

b) na dzień umówienia zabiegu niezaleganie w opłatach i podatkach należnych względem 

Gminy Niechlów.  

Niespełnienie powyższych warunków spowoduje, że zwierzę zostanie wykluczone z akcji. 

6. Gmina Niechlów pokrywa koszty: 

a) znakowania i rejestrację numeru czip zwierzęcia w bazie danych SAFE – ANIMAL 

(dotyczy wyłącznie psów),  

b) podstawowe badania kwalifikujące zwierzę przed zabiegiem (krew, mocz), jeżeli lekarz 

wykonujący zabieg uzna je za konieczne, 

c) leki niezbędne do wykonania zabiegu w znieczuleniu ogólnym, 

d) zabieg kastracji oraz sterylizację (psów oraz kotów), 

e) kołnierz ochronny po zabiegu, 

f) wizytę kontrolną pooperacyjną (zdjęcie szwów). 

Gmina nie ponosi kosztu oraz nie finansuje transportu zwierzęcia do przychodni 

weterynaryjnej, która będzie wykonywała zabieg oraz „ubranka” zabezpieczającego ranę 

pooperacyjną. Wszelkie koszty, które mogą wystąpić z powodu nieprzewidzianych 

powikłań po zabiegu wynikających np. z samookaleczenia się zwierzęcia z powodu 

niedopilnowania przez właściciela (wygryzienie szwów) bądź wystąpienia uczulenia na 

szwy, nie będą finansowane ze środków z budżetu Gminy. 

7. Akcja sterylizacji/kastracji wraz z trwałym znakowaniem zwierzęcia oraz sam zabieg 

znakowania, będą wykonywane przez: 

Centrum Zdrowia Zwierząt „Multivet” Przychodnia Weterynaryjna 

Nowa Wieś 42, 67-400 Wschowa 

8. Przygotowując zwierzę do zabiegu należy przestrzegać następujących zasad: 

a) podczas zabiegu, suki i kotki nie mogą być w trakcie cieczki/rui, 

b) od ostatniego szczepienia muszą upłynąć przynajmniej 2 tygodnie, 



c) minimum 12 godzin przed zabiegiem zwierzęcia nie należy karmić – podajemy tylko 

wodę do picia. 

9. Należy przestrzegać zaleceń pooperacyjnych przekazanych przez lekarza weterynarii. 

10. Gmina nie ponosi odpowiedzialności w momencie  śmierci zwierzęcia, ewentualnych 

powikłań pooperacyjnych spowodowanych ryzykiem poddania go zabiegowi oraz  kosztów 

związanych z ich leczeniem jak również w przypadku ujawnienia nieprzewidzianych 

okoliczności w trakcie zabiegu. 

11. Nie przewiduje się procedury odwoławczej właścicielowi zwierzęcia, które nie zostało 

zakwalifikowane do akcji z powodu wyczerpania się środków przeznaczonych na ten cel 

bądź z powodów zdrowotnych zwierzęcia. 

Postanowienia końcowe 

1. Jeżeli lekarz weterynarii wykonujący zabiegi kastracji lub sterylizacji uzna, że zwierzę nie 

może zostać poddane zabiegowi ze względu na wiek lub ze względów medycznych, 

wówczas to zwierzę zostanie wykluczone z akcji. 

2. W przypadku wykluczenia zwierzęcia z akcji, do udziału zakwalifikowane zostanie kolejne 

zwierzę z listy, które nie zostało wcześniej uwzględnione ze względu na przekroczenie 

limitu środków przeznaczonych na ten cel. 

3. Gmina nie ponosi odpowiedzialności za skutki przeprowadzonych zabiegów jak również 

za działanie lub zaniechanie podmiotu wykonującego zabieg. 

 

Załączniki do Regulaminu 

1. Wniosek o finansowanie zabiegu sterylizacji/kastracji kota/psa.  

2. Wniosek o finansowanie zabiegu elektronicznego trwałego znakowania psa. 

 

 


