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Regulamin dofinansowania sterylizacji/kastracji zwierząt 

właścicielskich na 2021 rok 
 

I. Informacje ogólne 
 

1. Celem akcji jest popularyzacja tej najbardziej skutecznej i humanitarnej 

metody ograniczenia nadpopulacji zwierząt domowych (szczególnie 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. 
2. Akcja prowadzona będzie przez Gminę Spiczyn do wyczerpania środków 
finansowych, przeznaczonych na ten cel w ramach Programu opieki nad 

zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 
terenie gminy Spiczyn w 2021 roku. 

3. Gmina Spiczyn dofinansowuje 50% kosztów zabiegu, zaś właściciel 
zwierzęcia jest zobowiązany do pokrycia pozostałych kosztów 
bezpośrednio u weterynarza realizującego usługę. 

4. Całkowity koszt poszczególnych zabiegów: 
Lp. Nazwa czynności lekarsko-weterynaryjnej 

 

Cena brutto za pojedynczą usługę 

1 Sterylizacja suki małej (do 15kg) 200,00 

2 Sterylizacja suki średniej 15-30 kg 300,00 

3 Sterylizacja suki dużej 30 kg i powyżej 400,00 

4 Kastracja psa małego (do 15kg) 150,00 

5 Kastracja psa średniego 15-30 kg 180,00 

6 Kastracja psa dużego 30 kg i powyżej 210,00 

7 Kastracja kocura 100,00 

8 Sterylizacja kotki 140,00 

 

5. Miejsce wykonywania zabiegów – Gabinet Weterynaryjny Zawieprzyce-
Kolonia 8, 21-077 Spiczyn 

6. Akcja dotyczy zwierząt powyżej 6 miesiąca życia oraz kwalifikujących się 
do znieczulenia ogólnego. 
7. Koszt zabiegu obejmuje: przeprowadzanie badania stanu zdrowia oraz 

rozpoznanie wieku zwierzęcia jako czynników kwalifikujących zwierzę do 
zabiegu, przeprowadzenie zabiegu w znieczuleniu ogólnym, zmiana 

opatrunków, zdjęcie szwów, podanie leków. 



8. 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. 

9. Gmina nie dofinansuje też 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 są 
zameldowani na terenie gminy Spiczyn 

2. Zabiegi sterylizacji suk dofinansowywane będą właścicielom, którzy 
dopełnią obowiązku zaszczepienia psów przeciwko wściekliźnie. 
Udokumentowanie wypełnienia obowiązku zaszczepienia spoczywa na 

właścicielach psów. 
2. W celu wzięcia udziału w akcji należy w czasie jej trwania złożyć 

wniosek w Urzędzie Gminy Spiczyn, Spiczyn 10c, 21-077 Spiczyn, pok. 

nr 6. 
3. Złożone wnioski będą rejestrowane zgodnie z kolejnością wpływu. 

4. Wnioski z pozytywną oceną zostaną ujęte na liście zwierząt 
skierowanych na zabieg. 

5. Właściciel zwierzęcia zostanie poinformowany telefonicznie bądź 

mailowo o terminie zabiegu. 
6. Właściciel zwierzęcia ma obowiązek zgłoszenia się do lekarza weterynarii 

w terminie wyznaczonym do zabiegu. W przeciwnym razie jego zwierzę 
zostanie wykluczone z akcji. 
 

III. Postanowienia końcowe 
 

1. Jeżeli lekarz weterynarii wykonujący zabiegi sterylizacji/kastracji 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 kotki/suki* lub kastracji 

psa/ kocura* 


