
R E G U L A M I N 

Określający szczegółowe zasady sterylizacji i kastracji psów i kotów właścicielskich 
należących do mieszkańców Miasta Radomska w ramach 6. Edycji Budżetu 

Obywatelskiego na 2022 r. pn. „Pomóż zatrzymać bezdomność” 

§ 1 

Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy Regulamin określa: 

a) Zasady sterylizacji i kastracji psów i kotów właścicielskich należących do 

mieszkańców Miasta Radomska; 

b) Warunki kwalifikacji zwierzęcia do zabiegu kastracji lub sterylizacji. 

§ 2 

Wprowadzenie 

1. Zadanie pod nazwą: „Pomóż zatrzymać bezdomność”- sterylizacja i kastracja 

zwierząt właścicielskich” finansowane z Budżetu Obywatelskiego skierowane 

jest do właścicieli zwierząt domowych – psów i kotów, będących mieszkańcami 

Miasta Radomska; 

2. Lista Wykonawców świadczących usługę, w tym zakresie wyłonionych                         

na podstawie przeprowadzonego postępowania tj. zapytania ofertowego 

zostanie zamieszczona na stronie internetowej Urzędu Miasta Radomska 

www.radomsko.pl; 

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

stwierdzono przeciwwskazań; 

4. Projekt będzie realizowany do 30.11.2022 r lub do całkowitego wykorzystania 

puli środków pieniężnych przeznaczonych na ten cel; 

5. Liczba zabiegów sterylizacji, kastracji wykonanych w ramach dofinansowania 

będzie limitowana wysokością środków przeznaczonych w budżecie Miasta 

Radomska; 

6. Program będzie realizowany w wybranych gabinetach weterynaryjnych do 

których każdorazowo będzie kierował Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa 

i Gospodarki Odpadami na podstawie skierowania stanowiącego załącznik nr 2 

do niniejszego Regulaminu. 

§ 3 

Warunki uczestnictwa w akcji 

1. W celu wzięcia udziału w akcji należy, w czasie jej trwania, wypełnić wniosek, 

który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu; 

2. Zgłoszenia będą rozpatrywane zgodnie z kolejnością wpływu; 

3. Zgłoszenia z pozytywną oceną zostaną ujęte na liście zwierząt skierowanych 

na zabieg. Właściciel zwierzęcia po pozytywnej weryfikacji otrzyma skierowanie na 

zabieg wraz z informacją, do którego zakładu leczniczego ma się zgłosić, celem 

jego wykonania; 

http://www.radomsko.pl/


4. Właściciel zwierzęcia powinien zgłosić się do lekarza weterynarii nie później niż 

w przeciągu 14 dni od dnia otrzymania skierowania, w celu wyznaczenia terminu 

przeprowadzenia zabiegu; 

5. Właściciel zwierzęcia ma obowiązek zgłoszenia się do lekarza weterynarii                     

w terminie wyznaczonym do zabiegu, pod rygorem wykluczenia zwierzęcia z akcji; 

6. Właściciel zwierzęcia ma obowiązek na własny koszt dostarczyć zwierzę                      

do wybranego gabinetu weterynaryjnego, w celu przeprowadzenia zabiegu 

sterylizacji i kastracji; 

7. Zabiegi sterylizacji/kastracji wykonywane będą w trybie 1 dniowym - należy 

dostarczyć zwierzę na umówioną godzinę i zostawić na minimum 3h w przychodni. 

Koszt zabiegu kastracji/sterylizacji obejmuje: przeprowadzanie badania stanu 

zdrowia, przeprowadzenie zabiegu w znieczuleniu ogólnym, podanie leków                        

po zabiegu, zdjęcie szwów, zmianę opatrunku; 

8. W przypadku rezygnacji z zabiegu lub przesunięcia terminu wykonania zabiegu 

sterylizacji/kastracji właściciel zobowiązany jest poinformować Urząd Miasta 

Radomska oraz lekarza weterynarii; 

9. Akcja dotyczy zwierząt powyżej 6 miesiąca życia, posiadających aktualną 

książeczkę zdrowia z aktualnymi szczepieniami oraz kwalifikujących się do 

znieczulenia ogólnego. W przypadku psów wymagane jest aby pies posiadał 

aktualne szczepienie przeciwko wściekliźnie; 

10. Należy przestrzegać następujących zasad: podczas zabiegu, suki i kotki nie 

mogą być w trakcie cieczki/rui, a od jej zakończenia powinien upłynąć okres 3 

tygodni od ostatniego szczepienia muszą upłynąć przynajmniej 2 tygodnie,                          

do zabiegu nie mogą przystąpić karmiące kotki; 

11. Lekarz weterynarii decyduje każdorazowo o możliwości wykonania zabiegu 

kastracji/sterylizacji. Lekarz weterynarii decyduje każdorazowo o możliwości 

wykonania zabiegu kastracji/sterylizacji. 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; 

12. 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; 

13. Właściciele lub opiekunowie są zobowiązani do szczególnej opieki nad 

wysterylizowanym lub wykastrowanym zwierzęciem w okresie po zabiegu. Należy 

przestrzegać zaleceń pooperacyjnych przekazanych przez lekarza weterynarii; 

14. Urząd Miasta Radomska nie bierze odpowiedzialności za ewentualne 

powikłania pooperacyjne i nie ponosi innych niż wyżej wymienione koszty związane 

z leczeniem oraz nie pokrywa dodatkowych kosztów w przypadku ujawnienia 

nieprzewidzianych okoliczności przed i w trakcie zabiegu; 

15. Niespełnienie powyższych warunków spowoduje, że zgłoszone zwierzę 

zostanie wykluczone z programu. 

 

 

 



§ 4 

Postanowienia końcowe 

Dokumenty związane z realizacją zadań prowadzonych w trybie niniejszego 
regulaminu, przechowywać się będzie w Urzędzie Miasta w Radomsku w sposób 
gwarantujący ich nienaruszalność oraz archiwizowanie zgodnie z odpowiednimi 
przepisami. 

 
§ 5 

Zasady przetwarzania danych osobowych Właściciela zwierzęcia 

 
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miasta Radomska,                     

ul. Tysiąclecia 5, 97-500 Radomsko; 

2. Pani/Pana dane (imię i nazwisko, miejsce zamieszkania, numer telefonu, adres 

email) będą przetwarzane w ramach projektu „Pomóż zatrzymać bezdomność” 

polegającego na sterylizacji i kastracji zwierząt właścicielskich skierowanego                        

do mieszkańców Miasta Radomska; 

3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla wzięcia udziału w 

programie sterylizacji i kastracji psów i kotów posiadających właścicieli. Brak danych 

lub odmowa podania danych będzie się wiązać z uniemożliwieniem wzięcia udziału                   

w programie. 

 

 

Załączniki do Regulaminu 

1. Wniosek - zgłoszenie do udziału w programie sterylizacji i kastracji psów i kotów 

właścicielskich należących do mieszkańców Miasta Radomska ze środków 

Budżetu Obywatelskiego w roku 2022 r. 

2. Skierowanie na zabieg sterylizacji/kastracji suk/kotek lub kastracji psów/kotów 

w ramach programu sterylizacji i kastracji psów i kotów właścicielskich 

należących do mieszkańców Miasta Radomska ze środków Budżetu 

Obywatelskiego w roku 2022 r. 


