Regulamin określający szczegółowe zasady sterylizacji, kastracji, czipowania psów i kotów
należących do mieszkańców z terenu działania Stowarzyszenia Perły Mazowsza – Lokalnej Grupy
Działania.
§1
Postanowienia ogólne
1. Niniejszy Regulamin określa:
a) zasady sterylizacji, kastracji, czipowania psów i kotów posiadających właściciela lub opiekuna,
b) warunki kwalifikacji do sterylizacji/kastracji/czipowania,
c) wzór wniosku właściciela zwierzęcia o wykonanie zabiegu sterylizacji/kastracji /czipowania
psa/kota w 2022 r., w ramach projektu ,,Opieka nad bezdomnymi zwierzętami w tym:
zapobieganie bezdomności zwierząt i zapewnienie im opieki; zmniejszenie
niekontrolowanego rozmnażania się zwierząt, w szczególności psów i kotów; edukacja
mieszkańców w zakresie humanitarnego traktowania zwierząt, odpowiedzialnej i właściwiej
opieki nad zwierzętami, konieczność ich kastracji oraz adopcji zwierząt bezdomnych,
znakowania i rejestracji psów” na obszarze stowarzyszenia Perły Mazowsza – Lokalnej Grupy
Działania (załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu),
d) zasady kontroli zwierząt po zabiegach.
2. Ilekroć mowa w regulaminie o:
a) właścicielu zwierzęcia – należy przez to rozumieć osobę zamieszkującą na stałe na terenie
Stowarzyszenia Perły Mazowsza – Lokalnej Grupy Działania – czyli na obszarze gmin Tarczyn,
Prażmów, Góra Kalwaria i Konstancin-Jeziorna, pod której opieką pozostaje zwierzę,
b) zwierzęciu – należy przez to rozumieć zwierzę domowe (pies, kot), tradycyjnie przebywające
wraz z człowiekiem w jego domu lub innym odpowiednim pomieszczeniu, utrzymywane
przez człowieka w charakterze jego towarzysza,
c) obszar objęty projektem – należy przez to rozumieć obszar gmin Tarczyn, Prażmów, Góra
Kalwaria i Konstancin-Jeziorna,
d) wniosku – należy przez to rozumieć wniosek stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego
Regulaminu,
e) gabinecie weterynaryjnym - należy przez to rozumieć przedsiębiorcę – podmiot realizujący
zadanie na zlecenie Stowarzyszenia Perły Mazowsza – Lokalnej Grupy Działania wybrany w
drodze zapytania ofertowego, który prowadzi gabinet weterynaryjny i posiada stosowne
uprawnienia do wykonywanych zabiegów, będących przedmiotem Programu.
§2
Wprowadzenie
1. Projekt pn. ,,Opieka nad bezdomnymi zwierzętami w tym: zapobieganie bezdomności zwierząt i
zapewnienie im opieki; zmniejszenie niekontrolowanego rozmnażania się zwierząt, w szczególności
psów i kotów; edukacja mieszkańców w zakresie humanitarnego traktowania zwierząt,
odpowiedzialnej i właściwiej opieki nad zwierzętami, konieczność ich kastracji oraz adopcji zwierząt
bezdomnych, znakowania i rejestracji psów” na obszarze Lokalnej Grupy Działania Perły Mazowsza,
skierowany jest do właścicieli zwierząt domowych i zostanie zrealizowany z uwzględnieniem
poszanowania pełni praw tych właścicieli.
2. Gabinet weterynaryjny w którym bezpłatnie można wykastrować, wysterylizować, zaczipować psa
lub kota znajduje się w Tarczynie, na ul. 1 Maja 15, 05-555 Tarczyn, „Tar-Wet Przychodnia
weterynaryjna”.

3. Zabiegi będą mogły zostać wykonane tylko i wyłącznie u zwierząt, u których nie
stwierdzono przeciwskazań do ich przeprowadzenia np. ze względu na zły stan zdrowa bądź wiek.
4. Usługa sterylizacji / kastracji/czipowania dotyczy zwierząt:
a) wyłącznie z terenu gmin Tarczyn, Prażmów, Góra Kalwaria i Konstancin-Jeziorna,
b) powyżej 6 miesiąca życia,
c) kwalifikujących się do znieczulenia ogólnego na podstawie decyzji lekarza weterynarii i
przeprowadzanych badań,
5. Miejsce zamieszkania właściciela zwierzęcia ustala się na podstawie podpisanego oświadczenia
potwierdzającego jego zamieszkanie na obszarze jednej z czterech gmin – gmina Tarczyn, Prażmów,
Góra Kalwaria i Konstancin-Jeziorna.
6. Akcja prowadzona będzie do wyczerpania środków finansowych, przeznaczonych na ten cel w
ramach projektu.
7. Lekarzowi przysługuje prawo odstąpienia od wykonania zabiegu w przypadku gdy właściciel nie
zgadza się na wykonanie podstawowych lub dodatkowych badań (u zwierząt chorych, podejrzanych o
choroby oraz starszych) lub zdecyduje, że stan zdrowia nie pozwala na jego bezpieczne wykonanie
lub w momencie w którym pies/kot jest w trakcie cieczki/rui.
§3
Warunki skorzystania z usługi sterylizacji, kastracji, czipowania psów i kotów. Plan sterylizacji,
kastracji i czipowania psów i kotów posiadających właściciela z ternu Stowarzyszenia Perły
Mazowsza – Lokalnej Grupy Działania – gminy Tarczyn, Prażmów, Góra Kalwaria i KonstancinJeziorna
1. Prawo do uczestnictwa w akcji mają właściciele zwierząt, którzy zamieszkują na terenie gmin
Tarczyn, Prażmów, Góra Kalwaria i Konstancin-Jeziorna oraz podpisali i złożyli osobiście w biurze
Stowarzyszenia Perły Mazowsza – Lokalnej Grupie Działania z siedzibą w Tarczynie, 05-555
Tarczyn, ul. Juliana Stępkowskiego 17 lok. 111 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na
adres lgd@vp.pl:
a) wniosek stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego regulaminu;
b) zgodę na przetwarzanie danych osobowych osób występujących w projekcie;
c) oświadczenie uczestnika projektu;
oraz
d) okażą książeczkę zdrowia psa/kota, rodowodu lub innego dokumentu potwierdzającego
prawa do zwierzęcia lekarzowi weterynarii;
e) wyrażą na piśmie zgodę na wykonanie zabiegu sterylizacji, kastracji lub czipowania
zwierzęcia.
2. Dokumenty wskazane w punkcie 1 lit. a – c, należy dostarczyć w przeciągu 3 dni od ich otrzymania
od Stowarzyszenia Perły Mazowsza – Lokalnej Grupy Działania.
3. Właściciel psa/kota może wykonać zabieg sterylizacji/kastracji/czipowania maksymalnie jednego
zwierzęcia, przy czym możliwe jest wykonanie sterylizacji/kastracji połączonej z czipowaniem danego
zwierzęcia.
4. W związku z limitem miejsc, wnioski będą przyjmowane telefonicznie w kolejności wpływu (data,
godzina).
5. Właściciel zwierzęcia ma obowiązek na własny koszt dostarczyć zwierzę do wskazanej lecznicy
weterynaryjnej w terminie wyznaczonym przez lekarza weterynarii.

§4
Koszty sterylizacji, kastracji i czipowania
1. Stowarzyszenie Perły Mazowsza – Lokalna Grupa Działania pokrywa koszty wyłącznie zabiegu
sterylizacji i kastracji standardowej, która nie uwzględnia sterylizacji aborcyjnej, sterylizacji w
przebiegu ropomacicznym, kastracji wnętrowskiej oraz nowotworów układu rozrodczego.
2. Stowarzyszenie Perły Mazowsza – Lokalna Grupa Działania finansuje 100% kosztów zabiegu
sterylizacji lub kastracji lub czipowania zwierząt przy czym koszt zabiegu obejmuje:
a) wizytę kwalifikującą,
b) procedurę znieczulenia ogólnego,
c) wykonanie standardowego zabiegu sterylizacji/kastracji w narkozie lub zabiegu czipowania,
d) zapewnienie psu/kotu opieki pooperacyjnej do czasu wybudzenia psa/kota z narkozy,
e) wizytę kontrolną, w siedzibie zakładu leczniczego dla zwierząt, obejmującą zdjęcie szwów.
3. Stowarzyszenie Perły Mazowsza – Lokalna Grupa Działania nie będzie finansować:
a) zabiegów przygotowujących zwierzę do zabiegu sterylizacji/kastracji: badania
biochemicznego, badania krwi i innych badań dodatkowych w szczególności w przypadku
zwierząt starszych oraz gdy lekarz weterynarii stwierdzi konieczność wykonania takiego
badania ze względu na stan zdrowia zwierzęcia, w celu zminimalizowania skutków ryzyka
związanego ze znieczuleniem zwierzęcia, odrobaczenia, szczepienia czy też odpchlenia,
b) narkozy wziewnej, gdy takie będzie zalecenie lekarza weterynarii lub będzie wynikało z
decyzji właściciela zwierzęcia do zastosowania tego rodzaju znieczulenia,
c) ewentualnego wdrożenia leczenia antybiotykami oraz kontynuacji leczenia lekami
przeciwzapalnymi, przeciwbólowymi po zdjęciu szwów,
d) dodatkowego leczenia w razie nieprzewidzianych powikłań wynikających z samookaleczenia
się zwierzęcia z powodu niedopilnowania przez właściciela (wygryzanie szwów) bądź
wystąpienia uczulenia na szwy,
e) utylizacji zwłok w przypadku nieprzewidzianych zdarzeń losowych podczas zabiegu bądź w
trakcie rekonwalescencji,
f) dodatkowej wizyty pokontrolnej, jeżeli lekarz przeprowadzający zabieg uzna taką wizytę za
konieczną;
g) zapewnienia przez gabinet weterynaryjny kaftanika pooperacyjnego, ubrania ochronnego
lub kołnierza dla zwierzęcia.
4. Stowarzyszenie Perły Mazowsza – Lokalna Grupa Działania oraz Gabinet weterynaryjny „Tar-Wet
Przychodnia weterynaryjna” z siedziba w Tarczynie, ul. 1 Maja 15, 05-555 Tarczyn. nie biorą
odpowiedzialności za ewentualne powikłania pooperacyjne, zgon w wyniku nieprzewidzianych i
niezależnych czynników oraz zdarzeń i nie ponoszą innych niż wyżej wymienione kosztów związanych
z leczeniem oraz nie pokrywają dodatkowych kosztów w przypadku ujawnienia nieprzewidzianych
okoliczności przed i w trakcie zabiegu.
§5
Zasady kontroli
1. Stowarzyszenie Perły Mazowsza – Lokalna Grupa Działania ma prawo do przeprowadzenia kontroli
zwierzęcia poddanego zabiegowi sterylizacji lub kastracji w ramach finansowania z projektu pt.:
„Opieka nad bezdomnymi zwierzętami w tym: zapobieganie bezdomności zwierząt i zapewnienie im
opieki; zmniejszenie niekontrolowanego rozmnażania się zwierząt, w szczególności psów i kotów;
edukacja mieszkańców w zakresie humanitarnego traktowania zwierząt, odpowiedzialnej i właściwiej
opieki nad zwierzętami, konieczność ich kastracji oraz adopcji zwierząt bezdomnych, znakowania i

rejestracji psów” na obszarze Lokalnej Grupy Działania Perły Mazowsza w przeciągu 1 roku od
wykonanego zabiegu.
2. Pracownicy biura Stowarzyszenia Perły Mazowsza – Lokalnej Grupy Działania nie mają obowiązku
powiadamiania o terminie kontroli.
3. Kontrolę przeprowadza się w miejscu zamieszkania wpisanego do wniosku.
4. Z przeprowadzanej kontroli sporządza się raport lub protokół.
5. W razie stwierdzenia nieprawidłowości podczas kontroli, a w szczególności w przypadku braku
zwierzęcia u którego został przeprowadzony zabieg sterylizacji lub kastracji lub czipowania w miejscu
zamieszkiwania osoby zgłaszającej zwierzę do zabiegu bez podania lub udokumentowania
nieobecności zwierzęcia właściciel/opiekun zwierzęcia zostanie obciążony kwotą wykonanego
zabiegu na podstawie dokumentacji przedłożonej przez lecznicę weterynaryjną.

