
DOFINASOWANIE ZABIEGÓW STERYLIZACJI/KASTRACJI, 

ZWIERZĄT DOMYCH (PSÓW/KOTÓW), KTÓRYCH WŁAŚCICIELAMI SĄ 

MIESZKAŃCY GMINY SOBIENIE-JEZIORY W WYSOKOŚCI 50% 

 

Od lipca rozpoczynamy akcję sterylizacji i kastracji zwierząt domowych (psy/koty) 

dofinansowaną z budżetu Gminy Sobienie-Jeziory w wysokości 50%. Akcja trwać będzie  

do 30 listopada 2019 r. lub do wyczerpania środków przeznaczonych na ten cel w budżecie 

Gminy Sobienie-Jeziory. 

Czas trwania akcji: 

8 lipca 2019 r. do wykorzystania środków pieniężnych przeznaczonych na ten cel w budżecie 

Gminy Sobienie-Jeziory, nie dłużej niż do dnia 30 listopada 2019 r. 

Akcja skierowana jest:  

Wyłącznie do właścicieli zwierząt zamieszkałych na terenie Gminy Sobienie-Jeziory. 

Zwierzęta muszą być powyżej szóstego miesiąca życia oraz kwalifikować się do znieczulenia 

ogólnego. Miejsce zamieszkania właściciela weryfikowane będzie na podstawie dowodu 

tożsamości. Istnieje możliwość skierowania na zabieg do dwóch zwierząt właścicielskich 

należących do jednej osoby wnioskującej, zgłoszonych na dwóch odrębnych formularzach.  

 

Cel akcji: 

Popularyzacja najbardziej skutecznej i humanitarnej metody ograniczającej populację zwierząt 

domowych (psów/kotów), co w efekcie minimalizuje liczbę zwierząt bezdomnych trafiających 

do schronisk. Zwierzęta pozbawione możliwości rozmnażania się są spokojniejsze, zmniejsza 

się u nich poziom hormonów wpływających na niekontrolowaną agresję, maleje również 

ryzyko wystąpienia groźnych dla zdrowia i życia schorzeń układu rozrodczego. 

 

Warunkiem dofinansowania sterylizacji lub kastracji zwierząt domowych (psy/koty) jest: 

 zamieszkanie właściciela na terenie Gminy Sobienie-Jeziory, 

 posiadanie aktualnej książeczki zdrowia/rodowód; 

 posiadanie aktualnego dokumentu potwierdzającego poddanie zwierzęcia 

obowiązkowemu szczepieniu przeciwko wściekliźnie (dotyczy wyłącznie psów). 

 złożenie wniosku przez właściciela o wykonanie zabiegu sterylizacji lub kastracji 

(psa/kota) w Urzędzie Gminy Sobienie-Jeziory ul. Garwolińska 16, 08-443  

Sobienie-Jeziory, budynek A, I piętro, pokój nr 5 (we wniosku należy podać wagę 

zwierzęcia); 

 wyrażenie zgody na elektroniczne oznakowanie zwierzęcia (psa),  

 otrzymanie skierowania na wykonanie zabiegu sterylizacji lub kastracji psa/kota. 

Skierowanie upoważnia do uzgodnienia terminu w jednym z dwóch gabinetów 

weterynaryjnych na wykonie zabiegu. Nie stawienie się w uzgodnionym terminie 

spowoduje wykluczenie zwierzęcia z akcji; 

Skierowanie należy dostarczyć do gabinetu weterynaryjnego biorącego udział w akcji. 

Za wykonany zabieg sterylizacj/kastracji gabinet weterynaryjny pobierze 50% ceny od 

właściciela psa/kota.  

 

 



 

Dofinansowanie zabiegu obejmuje: 

 wizytę kwalifikacyjną w tym badanie kliniczne przed zabiegiem w gabinecie 

weterynaryjnym, 

 wykonanie standardowego zabiegu sterylizacji lub kastracji w narkozie infuzyjnej; 

 zapewnienie psu/kotu opieki pooperacyjnej do czasu wybudzenia z narkozy, 

w tym podanie środka przeciwbólowego i antybiotyku, 

 przeprowadzenie badania kontrolnego obejmującego badanie ogólne zwierzęcia 

oraz zdjęcie szwów, 

 oznakowanie i rejestrację numeru czip zwierzęcia w bazie danych SAFE-ANIMAL 

(dotyczy tylko psów). 

Dofinansowanie nie obejmuje: 

 zabiegów przygotowujących zwierzę do zabiegu (np. odrobaczenie, szczepienie, 

odpchlenie); 

 opieki stacjonarnej po wykonanym zabiegu; 

 leczenia w razie nieprzewidzianych powikłań wynikających z samookaleczenia 

się zwierzęcia z powodu niedopilnowania przez właściciela (wygryzienie szwów) 

bądź wystąpienia uczulenia na szwy; 

 zapewnienia przez gabinet weterynaryjny kaftanika pooperacyjnego lub kołnierza 

dla zwierzęcia.  

Wykaz gabinetów weterynaryjnych biorących udział w akcji  

 Sobienie-Jeziory ul. Warszawska 13, 08-443 Sobienie-Jeziory; 

 Otwock ul. Stasica Okrzei 132, 05-400 Otwock. 

Wybór gabinetu weterynaryjnego należy do właściciela zwierzęcia. 

Jeżeli lekarz weterynarii wykonujący zabieg sterylizacji i kastracji uzna, że zwierzę ni może 

zostać poddane zabiegowi ze względu na wiek lub ze względów medycznych, to zwierzę 

zostanie wykluczone z akcji. W przypadku wykluczenia zwierzęcia z udziału w akcji zostanie 

zakwalifikowane kolejne zwierzę, które nie zostało wcześniej uwzględnione ze względu 

na przekroczenie limitu zabiegów sterylizacji/kastracji. 

 

Szczegółowych informacji udziela: Iwona Liszewska inspektor ds. gospodarki komunalnej  

                                                             tel. 25 685 80 90 w 42; iliszewska@gminasj.pl  

 

Prosimy również wszystkich mieszkańców Gminy Sobienie-Jeziory o poinformowanie 

o akacji swoich nie korzystających z Internetu sąsiadów i znajomych z terenu Gminy 

(szczególnie tych, którzy posiadają zwierzęta domowe – psy/koty, rozmnażające 

się w niekontrolowany sposób). 

 


