
Załącznik Nr 1do 
zarządzenia Nr 92/22
Prezydenta Miasta Biała 
Podlaska
z dnia 5 kwietnia 2022 r.

REGULAMIN
określający szczegółowe  zasady  kastracji/sterylizacji  oraz  trwałego  znakowania  (chipowania)
psów/suk,  kotów/kotek  –  zwierząt  właścicielskich  oraz  kastracji/sterylizacji  oraz  trwałego
znakowania  (chipowania)  kotów/kotek  wolno  żyjących  posiadających  opiekuna  w  ramach
realizacji  zadania  pod  nazwą  ”Pies  i  kot  w  mieście  -  wspólna  sprawa”,  finansowanego
ze środków Budżetu Obywatelskiego Miasta Biała Podlaska w 2022 r.

§ 1
Postanowienia ogólne

1. Ilekroć mowa w Regulaminie o:
a) właścicielu  zwierzęcia   - należy  przez  to  rozumieć  osobę  zamieszkującą  i

zameldowaną  na  terenie  Miasta  Biała  Podlaska,  pod  której  opieką  pozostaje
zwierzę;

b) opiekunie   - należy  przez  to  rozumieć  osobę,  która  dobrowolnie  i  nieodpłatnie
sprawuje opiekę nad kotami wolno żyjącymi z terenu miasta Biała Podlaska;

c) zwierzęciu  towarzyszącemu   - należy  przez  to  rozumieć  zwierzę  domowe
(pies/suka lub kot/kotka), tradycyjnie przebywające wraz z człowiekiem w jego
domu  lub  innym  odpowiednim  pomieszczeniu,  utrzymywane  przez  człowieka
w charakterze jego towarzysza;

d) kocie  wolno  żyjącym   - należy  przez  to  rozumieć  kota  (samca  lub  samicę)
nieoswojonego przebywający w miejscu w którym bytuje kocia populacja;

e) kastracji   - należy przez to rozumieć zabieg chirurgiczny polegający: 

 u samicy na usunięciu całego układu rozrodczego,

 u samców na usunięciu jąder;
f) sterylizacji   - należy przez to rozumieć zabieg chirurgiczny polegający u samicy

na podwiązaniu jajowodów, natomiast u samca na przecięciu nasieniowodów;
g) chipowanie   - należy  przez  to  rozumieć  metodę  elektronicznego  znakowania

(identyfikacji)  zwierząt  polegającą  na  wszczepieniu  mikrochipa  zawierającego
numer identyfikacyjny; 

h) mieście   - należy przez to rozumieć miasto Biała Podlaska;
i) wniosku   - należy  przez  to  rozumieć  wniosek  skierowania  na  zabiegi

kastracji/sterylizacji oraz chipowania;
j) gabinecie  weterynaryjnym   - należy  przez  to  rozumieć  podmiot  realizujący

zadanie  na  zlecenie  miasta  Biała  Podlaska  wyłoniony  w  drodze  zapytania
ofertowego,  który  prowadzi  gabinet  weterynaryjny  i  posiada  stosowne
uprawnienia  wykonywanych  zabiegów  będących  przedmiotem  niniejszego
Regulaminu.



2. Niniejszy Regulamin określa: 
a) zasady kastracji/sterylizacji oraz chipowania psów/suk, kotów/kotek posiadających

właściciela, a w przypadku wolno żyjących kotów opiekuna;
b) warunki kwalifikacji zwierząt do ww. zabiegów;
c) wzór wniosku o sfinansowanie zabiegu kastracji/sterylizacji oraz chipowania;

§ 2
Wprowadzenie

1. Beneficjentami  programu są właściciele  zwierząt  domowych – psów/suk,  kotów/kotek,
będący mieszkańcami Miasta Biała Podlaska, a także opiekunowie kotów wolno żyjących
z terenu Miasta Biała Podlaska.

2. Lista gabinetów weterynaryjnych realizujących niniejszy program zamieszczona zostanie
na stronie internetowej Urzędu Miasta Biała Podlaska oraz zakładce Biuletynu Informacji
Publicznej Miasta Biała Podlaska.

3. Zabiegi  będą  mogły  zostać  wykonane  tylko  i  wyłącznie  u  zwierząt,  u  których
nie  stwierdzono  przeciwskazań  do  ich  przeprowadzenia  (np.  ze  względu  na  wiek
zwierzęcia lub zły stan zdrowia).

4. Usługa kastracji/sterylizacji oraz chipowania dotyczy zwierząt:
a) wyłącznie z terenu Miasta Biała Podlaska;
b) w przypadku psów, posiadających aktualne szczepienie przeciwko wściekliźnie;
c) powyżej 6 miesiąca życia;
d) kwalifikujących  się  do  wykonania  zabiegu,  w  tym  znieczulenia  ogólnego

na podstawie decyzji lekarza weterynarii.
5. Lekarzowi przysługuje prawo odstąpienia od wykonania zabiegu w przypadku jeżeli uzna,

że stan zdrowia zwierzęcia nie pozwala na bezpieczne jego przeprowadzenie.
6. Wykonywanie  zabiegów kastracji/sterylizacji  oraz  chipowania  zwierząt  właścicielskich

(psów/suk  oraz  kotów/kotek)  a  w przypadku  zwierząt  posiadających  opiekuna  (wolno
żyjących kotów/kotek) na terenie miasta Biała Podlaska przeprowadza się do wyczerpania
środków finansowych przeznaczonych na ten cel. W przypadku niewyczerpania środków
finansowych w terminie  do 15 grudnia 2022 roku realizację zadania pod nazwą:  ”Pies
i kot w mieście - wspólna sprawa”, na terenie miasta uważa się za zakończoną.

7. Miasto Biała Podlaska nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne powikłania związane
z  wykonaniem  zabiegu  sterylizacji/kastracji  oraz  chipowania  zwierząt  i  nie ponosi
kosztów związanych z ich leczeniem.

§ 3
Warunki skorzystania z usługi sterylizacji, kastracji oraz chipowania psów i kotów

właścicielskich oraz kotów wolno żyjących z terenu Miasta Biała Podlaska

1. Prawo do uczestnictwa w programie mają: opiekunowie kotów/kotek wolno żyjących oraz
właściciele  zwierząt  domowych (psów/suk,  kotów/kotek),  którzy  są zameldowani  oraz
zamieszkują  na terenie  Miasta  Biała  Podlaska  (w  przypadku  psów  uiszczają  podatek
od jego posiadania).



2. W celu wzięcia udziału z ww. programie należy:
a) zgłosić  się  do  Urzędu  Miasta  w  Białej  Podlaskiej  -  Wydział  Gospodarki

Komunalnej  i  Ochrony  Środowiska  (pokój  218A)  w  celu  złożenia  wniosku
o sfinansowanie zabiegu sterylizacji/kastracji  oraz chipowania (dokument,  który
stanowi załącznik 2 do niniejszego Regulaminu);

b) okazać gabinetowi weterynaryjnemu w przypadku psów/suk aktualne szczepienia
przeciwko wściekliźnie.

3. W przypadku niespełnienia wymogów przez właściciela zwierzęcia, lekarzowi weterynarii
przysługuje prawo do odstąpienia od wykonania zabiegu.

§ 4
Koszty wykonania zabiegu kastracji, sterylizacji oraz chipowania

1. Miasto  pokrywa  wyłącznie  koszty  sterylizacji/kastracji  standardowej  zwierząt
(bez uwzględnienia sterylizacji aborcyjnej, sterylizacji w przebiegu ropomacicza, kastracji
wnętrostwa oraz nowotworów układu rozrodczego).

2. Miasto finansuje 100% kosztów kastracji/sterylizacji oraz chipowania zwierząt przy czym
koszt zabiegu obejmuje: 

a) wizytę kwalifikującą - ocenę stanu zdrowia zwierzęcia przed dokonaniem zabiegu
kastracji  (lekarz  weterynarii  sprawdza  czy  zwierzę  kwalifikuje  się  do  zabiegu
kastracji i czy stan jego zdrowia umożliwia wykonanie ww. zabiegu);

b) wykonanie standardowego zabiegu kastracji lub sterylizacji zwierzęcia w narkozie
infuzyjnej;

c) zapewnienie opieki pooperacyjnej do czasu wybudzenia zwierzęcia z narkozy;
d) chipowanie zwierząt;
e) potwierdzenie  odpowiednią  adnotacją  w  książeczce  zdrowia  zwierzęcia

lub  wydaniem  właścicielowi  zwierzęcia  zaświadczenia  o  dokonaniu  zabiegu,
a  w  przypadku  chipowania  wpisu  do  ogólnodostępnych  baz  danych  o  chipach
tj. identyfikacja.pl oraz safe-animal.eu.

3. Miasto nie będzie finansować: 
a) zabiegów,  które  przygotowują  zwierzę  do  zabiegu  kastracji/sterylizacji  oraz

chipowania  w tym:  badań  dodatkowych  (które  zaleci  lekarz  weterynarii
gdy stwierdzi konieczności wykonania takiego badania ze względu na stan zdrowia
zwierzęcia, w celu zminimalizowania skutków ryzyka związanego ze znieczuleniem
podczas zabiegu), w tym np.: szczepień, odpchlenia czy też odrobaczenia;

b) ewentualnego wdrożenia leczenia antybiotykami oraz kontynuacji leczenia lekami
przeciwzapalnymi lub przeciwbólowymi po zdjęciu szwów; 

c) narkozy wziewnej; 
d) opieki  stacjonarnej  po  wykonaniu  zabiegu  czy  też  dodatkowego  leczenia  w razie

powikłań wynikających z samookaleczenia się zwierzęcia z powodu niedopilnowania
przez  właściciela  (wygryzanie  szwów)  bądź  też  w  razie  wystąpienia  uczulenia
na szwy;

e) zapewnienia przez gabinet weterynaryjny kaftanika pooperacyjnego lub kołnierza
dla zwierzęcia; 



f) utylizacji  zwłok  w  przypadku  nieprzewidzianych  zdarzeń  losowych  podczas
zabiegu bądź w trakcie rekonwalescencji.

4. Zabiegi  kastracji/sterylizacji  oraz  chipowania  na  terenie  miasta  będą  wykonywane
w lecznicach/ przychodniach weterynaryjnych na podstawie zawartych umów. 

§ 5
Postanowienia końcowe

1. Jeśli  lekarz  weterynarii  wykonujący  zabiegi  kastracji/sterylizacji  oraz  trwałego
znakowania  uzna,  że  zwierzę  nie  może  zostać  poddane  zabiegowi/m  ze  względów
medycznych np. z uwagi na wiek lub posiadane schorzenia, zwierzę zostanie wykluczone
z akcji. 

2. W  przypadku  wykluczenia  zwierzęcia  z  akcji,  do  udziału  w  akcji  zakwalifikowane
zostanie  kolejne  zwierzę,  które  nie  zostało  wcześniej  uwzględnione  ze  względu  na
przekroczenie ustalonego limitu zabiegów kastracji/sterylizacji oraz trwałego znakowania.

3. Miasto Biała Podlaska zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień
Publicznych wyłoni podmioty, z którymi zostaną zawarte umowy na wykonanie zabiegów
finansowanych ze środków Budżetu Obywatelskiego  Miasta  Biała Podlaska w 2022 r.
jako zadanie pod nazwą ”Pies i kot w mieście - wspólna sprawa”.



Załącznik Nr 2 do zarządzenia  

Nr 92/22 Prezydenta Miasta Biała 

Podlaska z dnia  5 kwietnia 2022 r.

                                                                 Wniosek
o sfinansowanie zabiegu sterylizacji/kastracji oraz trwałego znakowania psów/suk, kotów/kotek
posiadających  właścicieli  oraz  sterylizacji/kastracji  oraz  trwałego  znakowania  kotów/kotek
wolno żyjących posiadających opiekuna w ramach akcji „Pies i kot w mieście - wspólna sprawa”
na terenie miasta Biała Podlaska w 2022 roku 

1. Imię i nazwisko właściciela/ opiekuna zwierzęcia:……………………………………………….

2. Adres zamieszkania:………………………………………………………………………………

3. Kontakt ( nr tel. obowiązkowo, e mail):…………………………………………………………..

4. Rodzaj zabiegu:…………………………………………………………………………………...

5. Dane dotyczące zwierzęcia:

a) płeć:………………………………………………………………………………………….....

b) waga zwierzęcia (kg):………………………………………………………………………….

c) numer identyfikacyjny (czip jeśli posiada):……………………………………………………

d) rasa:……………………………………………………………………………………………

e) wiek:…………………………………………………………………………………………...

* UWAGA! 

*  Akcja obejmuje sterylizację/kastrację oraz trwałe znakowanie tych zwierząt, niezależnie od wieku, jednakże
jeśli lekarz weterynarii  wykonujący zabiegi sterylizacji i kastracji uzna, że zwierzę nie może zostać poddane
zabiegowi ze względów medycznych,  zwierzę  to zostanie wykluczone z akcji.

* Wielkość środków przeznaczonych na przeprowadzenie zabiegów sterylizacji/kastracji psów/kotów jest
ograniczona!

…………………                                ….….…………………………………

miejscowość, data                                podpis właściciela/opiekuna zwierzęcia

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji  projektu
„Pies i kot w mieście - wspólna sprawa”, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1781).

…………………… …………………………..

miejscowość, data                                                                                  podpis



ZAŁĄCZNIKI:

*  kserokopia  książeczki  zdrowia  zwierzęcia  z widocznym adresem zamieszkania  na  terenie
miasta Biała Podlaska jego właściciela (1 i 2 strona),

* kserokopię aktualnego dokumentu potwierdzającego poddanie zwierzęcia obowiązkowemu
szczepieniu przeciwko wściekliźnie (dotyczy wyłącznie psów/suk).

Data wydania potwierdzenia udziału w akcji przez Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony

Środowiska

……………………………………………………......................................................

Niniejszy  wniosek,  po  zakwalifikowaniu  się  do  udziału  w akcji  zostanie  niezwłocznie

przekazany  do  Gabinetu/ów Weterynaryjnego/ych…………………… celem ustalenia  daty

wykonania zabiegu. 

Potwierdzam wykonanie zabiegu sterylizacji/ kastracji/znakowania zwierzęcia 

Data………………Podpis lekarza wykonującego zabieg:…………………………………



KLAUZULA INFORMACYJNA:

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i  w sprawie  swobodnego przepływu takich  danych  oraz  uchylenia  dyrektywy
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej „RODO”, informuję, że:

1. administratorem Pani/Pana danych jest Prezydent  Miasta Biała Podlaska z siedzibą
Urząd  Miasta  Biała  Podlaska  ul.  Marszałka  Józefa  Piłsudskiego  3,  21-500  Biała
Podlaska, tel. 83 341-61-01, adres e-mail: sekretariat@bialapodlaska.pl;

2. kontakt  z  Inspektorem  Ochrony  Danych  Osobowych  w  Gminie  Miejskiej  Biała
Podlaska, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 3, 21-500 Biała Podlaska jest możliwy
pod adresem email: iod@bialapodlaska.pl;

3. Pani/Pana  dane  osobowe  przetwarzane  będą  w  celu  rozpatrzenia  wniosku  oraz
wystawieniu skierowania na wykonanie zabiegu kastracji/sterylizacji oraz chipowania
kotów/psów w ramach realizacji programu Budżetu Obywatelskiego;

4. podstawą prawną przetwarzania Państwa danych jest art.6 ust.1 lit a RODO;
5. odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do

uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmiot realizujący
w/w zabiegi tzn. lekarz weterynarii;

6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich;
7. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji

wyżej  wymienionych celów a następnie - w przypadku materiałów archiwalnych  -
przez czas określony w szczególności  w przepisach ustawy z dnia 14 lipca 1983 r.
o narodowym  zasobie  archiwalnym  i  archiwach,  rozporządzenia  Prezesa  Rady
Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych
rzeczowych wykazów akt oraz  instrukcji  w sprawie organizacji  i  zakresu działania
archiwów zakładowych lub do wycofania przez Pana/Panią zgody;

8. Posiada Pani/Pan prawo:
-  dostępu do danych;
- prawo sprostowania danych; 
- prawo do usunięcia danych;

9. Posiada  Pani/Pan  prawo  do  wycofania  zgody  na  przetwarzanie  w  dowolnym
momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,
którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem;

10. W przypadku gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie przez Administratora Pani/Pana
danych  osobowych  narusza  przepisy  RODO,  posiada  Pani/Pan  prawo  wniesienia
skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

11. Podanie danych osobowych jest dobrowolne,  jednakże odmowa ich podania będzie
skutkować brakiem możliwości rozpatrzenia wniosku i wystawieniu skierowania na
wykonanie  zabiegu  kastracji/sterylizacji  oraz  chipowania  kotów/psów  w  ramach
realizacji programu Budżetu Obywatelskiego;


