Załącznik do Zarządzenia
Nr 27/2022 Wójta Gminy Orla
z dnia 29 marca 2022 r.
Regulamin kastracji lub sterylizacji oraz znakowania zwierząt właścicielskich
na 2022 rok na terenie gminy Orla

I.

Informacje ogólne

1. Celem akcji jest popularyzacja kastracji lub sterylizacji zwierząt domowych jako
najbardziej skutecznej i humanitarnej metody ograniczenia nadpopulacji psów i kotów,
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 wystąpienia
groźnych dla życia schorzeń układu rozrodczego. Kolejnym elementem akcji jest
nieodpłatnie znakowanie przez wszczepienie pod skórę zwierzęcia elektronicznego
mikroprocesora wraz z wprowadzeniem danych do ogólnopolskiej bazy zwierząt
oznakowanych.
2. Akcja jest skierowana do właścicieli zwierząt zamieszkałych na terenie gminy Orla.
Miejsce zamieszkania właściciela zwierzęcia ustala się na podstawie oświadczenia
i weryfikowane jest na podstawie danych będących w posiadaniu Urzędu.
3. Akcja prowadzona będzie przez Gminę Orla do 30 listopada 2022 r. lub do wyczerpania
środków finansowych, przeznaczonych na ten cel w ramach Programu opieki nad
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Orla
w 2022 roku.
4. Gmina Orla zapewni dofinansowanie do zabiegów sterylizacji lub kastracji oraz
znakowania w wysokości do 50% kosztów, pozostałą kwotę dofinansuje Podlaska Fundacja
Dla Zwierząt Bonifacy, ul. Gruntowa 7/2, 15-706 Białystok.
5. Całkowity koszt poszczególnych zabiegów:
1) kastracja kocura – 70,00 zł brutto/ szt.
2) sterylizacja kotki – 130,00 zł brutto/ szt.
3) kastracja psa – 100,00 zł brutto/ szt.
4) sterylizacja suki do 20 kg – 180,00 zł brutto/ szt.
5) sterylizacja suki powyżej 20 kg – 200,00 zł brutto/ szt.
6) znakowanie psa lub kota- 50,00 zł/ szt.
7) znakowanie psa lub kota w przypadku, gdy mikroczip zostanie dostarczony przez
Gminę Orla – 15,00 zł/ szt.
6. Koszt zabiegu obejmuje: przeprowadzanie badania stanu zdrowia oraz rozpoznanie wieku
zwierzęcia jako czynników kwalifikujących zwierzę do zabiegu, przeprowadzenie zabiegu
w znieczuleniu ogólnym, zmianę opatrunków, zdjęcie szwów, podanie leków, wszczepienie
pod skórę zwierzęcia elektronicznego mikroprocesora wraz z wprowadzeniem danych
do ogólnopolskiej bazy zwierząt oznakowanych.
7. Miejsce wykonywania zabiegów – Gabinet Weterynaryjny, ul. Kazanowskiego 15B,
17-100 Bielsk Podlaski (lek. wet. Katarzyna Rzepniewska).

8. Akcja dotyczy zwierząt powyżej 6 miesiąca życia oraz kwalifikujących się do znieczulenia
ogólnego.
9. Gmina nie dofinansuje zabiegów przygotowujących zwierzę do zabiegu
(np. odrobaczenie, szczepienie, odpchlenie), 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, zapewnienia przez gabinet weterynaryjny
kaftanika pooperacyjnego lub kołnierza dla zwierzęcia oraz transportu zwierzęcia
do/z gabinetu.
II.

Warunki uczestnictwa

1. Prawo do uczestnictwa w akcji mają właściciele zwierząt, którzy stale zamieszkują
na terenie gminy Orla.
2. Właścicielom w ciągu roku przysługuje dofinansowanie do kastracji i sterylizacji dwóch
sztuk zwierząt domowych.
3. W celu wzięcia udziału w akcji należy w czasie jej trwania złożyć wniosek w Urzędzie
Gminy Orla, ul. Mickiewicza 5, 17-106 Orla, pok. Nr 14.
4. Złożone wnioski będą rejestrowane zgodnie z kolejnością wpływu.
5. Wnioski z pozytywną oceną zostaną ujęte na liście zwierząt skierowanych na zabieg.
6. Właściciel zwierzęcia zostanie poinformowany telefonicznie, bądź mailowo o terminie
zabiegu.
7. Właściciel zwierzęcia ma obowiązek zgłoszenia się do lekarza weterynarii w terminie
wyznaczonym do zabiegu, pod rygorem wykluczenia zwierzęcia z akcji.
8. Należy przestrzegać następujących zasad:
 podczas zabiegu suki i kotki nie mogą być w trakcie cieczki/rui,
 od ostatniego szczepienia muszą upłynąć przynajmniej 2 tygodnie,
 minimum 12 godzin przed zabiegiem nie należy karmić zwierzęcia – podajemy tylko
wodę do picia.
9. Należy przestrzegać zaleceń pooperacyjnych przekazanych przez lekarza weterynarii.
III.

Postanowienia końcowe

1. Jeżeli lekarz weterynarii wykonujący zabiegi kastracji i sterylizacji uzna, że zwierzę
nie może zostać poddane zabiegowi ze względu na wiek lub ze względów medycznych,
to zwierzę zostanie wykluczone z akcji.
2. W przypadku wykluczenia zwierzęcia z akcji, do udziału zakwalifikowane zostanie kolejne
zwierzę, które nie zostało wcześniej uwzględnione ze względu na przekroczenie limitu
środków przeznaczonych na ten cel.
IV.

Załączniki do Regulaminu

Wniosek o dofinansowanie zabiegu sterylizacji/kastracji/znakowania kota/psa.

