Elektronicznie podpisany przez:
Jacek Orych
dnia 19 kwietnia 2019 r.

ZARZĄDZENIE NR 0050.060.2019
BURMISTRZA MIASTA MARKI
z dnia 19 kwietnia 2019 r.
w sprawie programu pn. „Akcja sterylizacja”
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 roku
poz. 506) zarządzam co następuje:
§ 1. 1. Ogłasza się program pn. „Akcja sterylizacja”, zwany dalej „programem”.
2. Czas trwania programu obejmuje okres od 23 kwietnia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. lub do wyczerpana
środków finansowych przeznaczonych na ten cel.
§ 2. 1. Celem programu jest znakowanie mikroczipem oraz sterylizacja lub kastracja psów i kotów, których
właściciele zamieszkują na terenie Gminy Miasto Marki.
2. Limit usług i zabiegów określa „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasto Marki w 2019 roku” stanowiący załącznik do uchwały nr
VII/78/2019 Rady Miasta Marki z dnia 27 marca 2019 r.
§ 3. 1. W celu wzięcia udziału w programie właściciel w czasie jego trwania składa wniosek w kancelarii
Urzędu Miasta Marki, al. Marsz. J. Piłsudskiego 95, 05-270 Marki (pok. nr 13).
2. Wnioski mogą być składne w terminie do dnia 30 września 2019 r., chyba, że przed ta datą zostanie
zakończony program z powodu wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na ten cel.
3. Wniosek powinien zawierać:
1) imię i nazwisko właściciela wraz z adresem zamieszkania,
2) gatunek zwierzęcia,
3) płeć zwierzęcia,
4) wagę zwierzęcia,
5) nr identyfikacyjny mikroczipa jeżeli zwierzę taki posiada,
6) określenie rodzaju zabiegu do wykonania,
7) podpis właściciela wraz z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych
z programem.
4. Wnioski składa się oddzielnie na każde zwierzę.
5. Jeżeli wniosek jest niekompletny wnioskodawca zostanie wezwany listem poleconym za zwrotnym
potwierdzeniem odbioru do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania pod rygorem
pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia. Jeżeli nie jest możliwe ustalenie właściciela zwierzęcia lub
skontaktowanie się z nim z powodu braku danych, o których mowa w ust. 3 pkt 1, wniosek pozostawia się bez
rozpatrzenia nie wzywając wnioskodawcy do jego uzupełnienia.
6. Wnioski będą rozpatrywane wg kolejności ich złożenia, w miarę posiadanych środków finansowych
przeznaczonych na cel programu.
7. Podstawą uzyskania sfinansowania jest pozytywne rozpatrzenie wniosku.
8. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku wnioskodawca otrzyma listem poleconym za zwrotnym
potwierdzeniem odbioru kartę skierowanie.
9. Właściciel po otrzymaniu karty skierowania jest zobowiązany zgłosić się w terminie 30 dni od dnia
otrzymania karty skierowania do wskazanego zakładu leczniczego dla zwierząt celem uzgodnienia terminu
zabiegu. Sam zabieg powinien być wykonany w terminie do trzech miesięcy od daty wystawienia karty
skierowania, przy czym wykonanie zabiegu nie może przekroczyć czasu trwania programu.
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10. Przekroczenie terminów, o których mowa ust. 9, stanowi podstawę do odmowy pokrycia kosztów
zabiegu przez Gminę Miasto Marki.
11. Zabieg znakowania mikroczipem będzie wykonywany w tym samym terminie, co zabieg sterylizacji lub
kastracji chyba, że zwierzę było już poddane sterylizacji lub kastracji.
12. W ramach zabiegu sterylizacji lub kastracji zwierzę będzie poddane znakowaniu mikroczipem chyba, że
zwierzę było już znakowane.
§ 4. Do zabiegów znakowania mikroczipem i wpisania danych właściciela do ogólnokrajowej bazy danych
(SAFE ANIMAL) stosuje się odpowiednio postanowienia § 3.
§ 5. 1. Jeżeli lekarz weterynarii wykonujący zabieg sterylizacji lub kastracji uzna, że zwierzę nie może
zostać poddane zabiegowi ze względu na wiek lub ze względów medycznych, to zwierzę zostanie wykluczone
z programu, o czym zostanie poinformowana Gmina Miasto Marki przez lekarza weterynarii z podaniem
numeru karty skierowania.
2. W przypadku wykluczenia zwierzęcia z programu, do udziału w programie zakwalifikowane zostanie
kolejne zwierzę, które nie zostało wcześniej uwzględnione ze względu na wyczerpanie środków finansowych
przeznaczonych na ten cel. W takim przypadku właściciel zostanie poinformowany o tym fakcie oraz otrzyma
stosowna kartę skierowania.
§ 6. 1. Koszt zabiegu sterylizacji lub kastracji obejmuje wyłącznie:
- wizytę kwalifikującą, w tym badanie kliniczne przed zabiegiem w siedzibie zakładu leczniczego dla
zwierząt,
- 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,
- jedną wizytę kontrolną, w siedzibie zakładu leczniczego dla zwierząt, obejmującą badanie kliniczne oraz
zdjęcie szwów.
2. Koszt znakowania obejmuje wszczepienie mikroczipa oraz wprowadzenia danych właściciela
do ogólnokrajowej bazy danych SAFE ANIMAL.
3. Wszelkie inne niż wymienione w ust. 1 i 2 koszty pokrywa wyłącznie właściciel zwierzęcia.
§ 7. Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej Urzędu Miasta Marki.
§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta Marki
Jacek Orych
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