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       Burmistrza Szczuczyna z dnia   

 

 

 

REGULAMIN AKCJI STERYZLIZACJI SUK/KASTRACJI PSÓW Z TERENU 

GMINY SZCZUCZYN NA ROK 2018 R.  

 

 

 

Organizator 

§1.1. Organizatorem akcji jest Urząd Miejski w Szczuczynie, Plac 1000-lecia 23, 19-230 

Szczuczyn.  

2. Osobami upoważnionymi do udzielania informacji na temat akcji są: 

 Sebastian Kleszczewski, tel. (86) 273 50 80 wew. 232 

 Katarzyna Kniebrzydowska, tel. (86) 273 50 80 wew. 226 

 

Przedmiot akcji  

§2.1. Przedmiotem Akcji sterylizacji/kastracji psów, których właściciele zamieszkują na 

terenie gminy Szczuczyn w ramach Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 

zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Szczuczyn w 2018 r. jest sfinansowanie 

przez Urząd Miejski w Szczuczynie 50% kosztów zabiegów sterylizacji/kastracji psów. 

Pozostałe koszty związane z wykonaniem zabiegu musi ponieść właściciel lub opiekun 

zwierzęcia.  

2. Czas trwania akcji wyznacza się od 01.03.2018 r. do 31.12.2018 r. lub do wyczerpania 

środków zabezpieczonych w budżecie Gminy na to zadanie. 

 

Cele akcji 

§3.1. Do głównych celów akcji należą: 

- zmniejszenie populacji bezdomnych zwierząt, 

- zmniejszenie liczby agresywnych zwierząt, 

- poprawa bezpieczeństwa mieszkańców miasta i gminy Szczuczyn, 

-zwiększenie świadomości właścicieli zwierząt domowych (psów) na temat ich 

odpowiedzialności za swoje zwierzęta i ich potomstwo, 

- pokazanie w szerszym kontekście problemu nadmiernego rozmnażania się zwierząt 

domowych w świetle ich istniejącej bezdomności, przepełnionych schronisk, masowej                      

i często tragicznej śmierci lub przypadków bestialskiego uśmiercania, 

- zwiększenie liczby wysterylizowanych zwierząt. 

 

Warunki uczestnictwa 

§4.1. Prawo do uczestnictwa w akcji mają właściciele zwierząt, którzy zamieszkują na terenie 

Miasta i Gminy Szczuczyn. 

2. W celu wzięcia udziału w akcji należy w czasie jej trwania złożyć do Burmistrza 

Szczuczyna kompletny wniosek, którego formularz można pobrać w Urzędzie Miejskim                 

w Szczuczynie, Plac 1000-lecia 23, 19-230 Szczuczyn, pokój nr  8 lub ze strony internetowej 

Urzędu Miejskiego w Szczuczynie www.um.szczuczyn.pl. Wzór wniosku stanowi załącznik 

nr 2 do niniejszego Zarządzenia. Złożone wnioski będą  rejestrowane zgodnie z kolejnością 

wpływu do urzędu.  



3. Podstawą otrzymania dofinansowania jest odebranie skierowania na zabieg weterynaryjny 

oraz wykonanie zabiegu w terminie do 30 dni od daty otrzymania skierowania oraz 

przedłożenie  przez właściciela lekarzowi weterynarii: 

- aktualnego dokumentu potwierdzającego poddanie zwierzęcia obowiązkowemu szczepieniu 

przeciwko wściekliźnie. 

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

6. W ciągu roku kalendarzowego właściciel lub opiekun zwierząt może ubiegać się                            

o przyznanie dofinansowania zabiegu maksymalnie dla dwóch zwierząt. 

 

Postanowienia końcowe 

§5.1. Jeżeli lekarz weterynarii wykonujący zabiegi sterylizacji i kastracji uzna, że zwierzę nie 

możne zostać poddane zabiegowi ze względu na wiek lub ze względów medycznych, to 

zwierzę zostanie wykluczone z akcji. 

2. Na wykonywanie zabiegów sterylizacji/kastracji została zawarta umowa z: Gabinetem 

Weterynaryjnym lek. wet. Katarzyna Jankiewicz, ul. Pawełki 7A, 19-230 Szczuczyn. 

3. Ustalono następujące ceny zabiegów: 

- 70 zł –  kastracja psów, 

- 180 zł – sterylizacja suk,  

4. Ustalone ceny nie obejmują operacji naprawczych koniecznych na wskutek niewłaściwej 

opieki właściciela nad zwierzęciem będącym po zabiegu kastracji/sterylizacji. 

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

następne zwierzę w kolejności. 

 

 

 


