
 
ZARZĄDZENIE NR  11/2023 

  Wójta Gminy Radziłów 

             z dnia 08.02.2023 r 

 zarządzenie w sprawie zasad dofinansowania zabiegów sterylizacji/kastracji i  

chipowania zwierząt z terenu gminy Radziłów w 2023 r 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  

( Dz. U. 2023 r. poz. 40) w związku z art. 11a ust. 3a ustawy z dnia  

21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt ( Dz. U. 2022 r, poz. 572) zarządza się , co następuje: 

  

§ 1.1.Osoba będąca właścicielem lub opiekunem psa, suki bądź kota i kotki po złożeniu 

odpowiedniego wniosku może otrzymać dofinansowanie w wysokości: 

1) 100% kosztów zabiegu chipowania zwierzęcia; 

2) 75% kosztów zabiegu sterylizacji, kastracji pod warunkiem zachipowania zwierzęcia; 

3) 50% kosztów zabiegu sterylizacji, kastracji bez chipowania zwierzęcia; 

 

2. Wzór wniosku o wykonanie i częściowe dofinansowanie zabiegu sterylizacji, kastracji,  

psów/kotów z terenu Gminy Radziłów na rok 2023  stanowi załącznik nr 1 do niniejszego 

załączenia 

3. Skierowanie na zabieg sterylizacji, kastracji i chipowania psów/kotów z terenu Gminy 

Radziłów na rok 2023 stanowi załącznik nr 2 

4. Formularze wniosków można pobrać w Urzędzie Gminy Radziłów, ul. Plac 500-lecia 14, 

19-213 Radziłów w pokoju nr 10 lub ze strony internetowej www.radzilow.pl. 

5. Złożone wnioski będą rejestrowane zgodnie z kolejnością wpływu do Urzędu. Wnioski 

można składać od 10 lutego do 20 grudnia 2023 roku. 

6. Ilość dofinansowanych zabiegów, o których mowa w ust. 1 jest limitowana wielkością 

środków przeznaczonych na ten cel. 

§2.1.Zabieg kastracji, sterylizacji i chipowania będą wykonywane przez Gabinet 

Weterynaryjny położony przy ul. Pawełki 7 A, 19-230 Szczuczyn. 

2.Jezeli lekarz weterynarii wykonujący zabiegi sterylizacji, kastracji i chipowania uzna, że 

zwierzę nie może zostać poddane zabiegowi ze względu na wiek lub choroby, to zwierzę 

zostanie wykluczone z przeprowadzenia zabiegu. 

3.Dofinansowanie wypłacone będzie na konto właściciela gabinetu, o którym mowa w ust. 1. 

4.Osobę upoważnioną do udzielenia informacji na temat zasad dofinansowania zabiegów 

sterylizacji/kastracji psów/kotów jest: Dariusz Wicik, tel.(86) 273 71 23. 

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Referentowi Obrony Cywilnej i  Zarządzania      

Kryzysowego 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.  

                                                         

          Wójt Gminy Radziłów 

                       Krzysztof Milewski 

http://www.radzilow.pl/


         Załącznik Nr 1 

                    do Zarządzenia Nr 11/2023 

         Wójta Gminy Radziłów  

z dnia 08.02.2023 r 

   

               

 

          Radziłów dnia ……………. 

 

W n i o s e k  d o  Wójta Gminy Radziłów 

o skierowanie na zabieg sterylizacji/kastracji lub chipowania psa/suki bądź kota/kotki z terenu 

Gminy Radziłów w ramach Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie 

bezdomności zwierząt na terenie Gminy Radziłów w 2023 r 

 

Imię i nazwisko właściciela/opiekuna psa/kota lub kota/kotki 

………………………………………………………………. 

Adres zamieszkania …………………………………………………………………………… 

Ilość zwierząt zgłoszonych do zabiegu ……………………………………………………… 

Rodzaj zabiegu: 

sterylizacja suki  

kastracja psa 

sterylizacja kotki  

kastracja kota 

chipowanie 

 

Oświadczenie właściciela/opiekuna psa/kota 

1. Oświadczam, że jestem mieszkańcem Gminy Radziłów, a zwierzę, które zamierzam 

poddać zabiegowi sterylizacji/kastracji i chipowaniu przebywa również na terenie Gminy 

Radziłów.   

2. Oświadczam, że zapoznałam/em się z zarządzeniem Wójta dotyczącego akcji 

sterylizacji/kastracji i chipowania psów i kotów na terenie Gminy Radziłów w ramach 

Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na 

terenie Gminy Radziłów w 2023 roku.  

3. Zobowiązuję się do opłacenia lekarzowi weterynarii: 

1) 25% kosztów zabiegu sterylizacji, kastracji pod warunkiem zachipowania zwierzęcia tj. 

a) sterylizacja kotki – 60 zł  

b) kastracja kota –  25 zł 

c) sterylizacja suki –  90 zł 

d) kastracja psa –  50 zł 

 

 



2) 50% kosztów zabiegu sterylizacji, kastracji bez chipowania zwierzęcia tj. 

 

a) sterylizacja kotki – 120zł   

b) kastracja kota  –  50 zł 

c) sterylizacja suki –  180 zł 

d) kastracja psa –  100 zł 

 

 

  

………………………………………. 
        (czytelny podpis wnioskodawcy) 

 

 

 

  



    Załącznik Nr 2 

                do Zarządzenia 

NR/11/2023  

                Wójta Gminy Radziłów 

                 z dnia 08.02.2023 r 

 

 

    Radziłów, dnia 

…………………… 

    

         

             Gabinet weterynaryjny  

             Lek. wet. Katarzyna 

Jankiewicz 

             ul. Pawełki 7A, 19-230 

Szczuczyn  

 

I. Skierowanie na zabieg sterylizacji/kastracji i chipowania psów/kotów dofinansowany   

przez Wójta Gminy Radziłów w ramach Akcji sterylizacji/kastracji psa/suki, bądź 

kota/kotki z terenu Gminy Radziłów na rok 2023 tj. 

- 100% kosztów zabiegu chipowania zwierzęcia; 

- 75% kosztów zabiegu sterylizacji, kastracji pod warunkiem zachipowania zwierzęcia; 

- 50% kosztów zabiegu sterylizacji, kastracji bez chipowania zwierzęcia 

 

 

Imię i nazwisko właściciela zwierzęcia  

Adres zamieszkania  

Ilość zwierząt zgłaszanych do zabiegu  

Rodzaj zabiegu 

sterylizacja suki  

kastracja psa  

sterylizacja kotki  

kastracja kota  

chipowanie  

 

 

 

Powyższy wniosek akceptuję ………………………………………. 
    (podpis pracownika Urzędu Gminy) 

 

 

 

II. Oświadczenie lekarza weterynarii: 

 



Oświadczam, że: 

1. Wykonano zabieg sterylizacji/kastracji lub chipowania zwierzęcia, zgodnie ze sztuką 

lekarską, które po badaniu nie wykazały zewnętrznych objawów choroby. 

2. Zapewniono zwierzęciu opiekę pozabiegową. 

3. Przekazano zwierzę właścicielowi/opiekuna 

4. Poinstruowano właściciela/opiekuna o zasadach prawidłowej pielęgnacji nad 

zwierzęciem po zabiegu. 

 

  

Radziłów, dnia …………………..     ……………………………. 
             (podpis lekarza weterynarii) 

 

 

 

 

 

 

III. Oświadczenie właściciela/opiekuna zwierzęcia: 

 

Oświadczam, że odebrałem zwierzę po wykonanym zabiegu kastracji/sterylizacji i nie wnoszę 

zastrzeżeń co do wykonania zabiegu. 

 

 

 

Radziłów, dnia ……………………  

 …………………………………………….  
       (czytelny podpis właściciela/opiekuna zwierzęcia) 

 

 

           

 

            

 

 


