Urząd Gminy Teresin
96-515 Teresin, ul. Zielona 20
tel.: 46 861 38 15 do 17
fax: 46 864 25 32
e-mail: urzad.gminy@teresin.pl
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Karta Informacyjna

MIŚ-9

Nazwa usługi:
sterylizacja/kastracja/usypianie ślepych miotów psów i kotów/czipowanie psów w
ramach realizacji programu „Opieka nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Teresin”
Podstawa prawna:

I
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ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. - O ochronie zwierząt,
Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
na terenie Gminy Teresin

Wymagane dokumenty:


wniosek o sterylizację/kastrację/uśpienie ślepego miotu/czipowanie psa (formularz
MIŚ-9.1).

Miejsce składania wniosku i odbioru skierowania:
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Referat Mienia i Środowiska, Urząd Gminy Teresin, ul. Zielona 18 (budynek po
starej aptece), I piętro - inspektor Sylwia Andrusiewicz, tel.: 46 864 25 62,
email: s.andrusiewicz@teresin.pl

Opłaty:


IV
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50% ceny zabiegu (płatne po wykonaniu usługi przez lekarza weterynarii, z którym
Gmina zawarła umowę) :
- sterylizacja suki - koszt zabiegu- 300 zł. (właściciel psa płaci 150 zł.),
- sterylizacja kocicy - koszt zabiegu- 200 zł. (właściciel kota płaci 100 zł.),
- kastracja kota - koszt zabiegu – 160 zł. (właściciel kota płaci 80 zł.),
- kastracja psa - koszt zabiegu – 200 zł. (właściciel psa płaci 100 zł.),
- uśpienie ślepego miotu szczeniąt lub kociąt - 40 zł. (właściciel zwierząt płaci 20 zł.),
100% dofinansowania na uśpienie ślepego miotu, pod warunkiem jednoczesnej
sterylizacji suki (właściciel suki płaci 50% kosztu sterylizacji),
czipowanie psa - koszt zabiegu-40 zł (właściciel płaci 20 zł.).

Przewidywany termin załatwienia sprawy:


bez zbędnej zwłoki.

Sposób zakończenia postępowania:


wydanie zlecenia na wykonania wnioskowanego zabiegu weterynaryjnego.

Odpowiedzialność za realizację usługi publicznej/osoba, u której można
uzyskać informację na temat zaawansowania sprawy :


Referat Mienia i Środowiska, Urząd Gminy Teresin, ul. Zielona 18 (budynek po starej
aptece), I piętro - inspektor Sylwia Andrusiewicz, tel.: 46 864 25 62,
email: s.andrusiewicz@teresin.pl.
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Tryb odwoławczy:


brak.

Dodatkowe informacje:


IX




kwota uiszczana przez właściciela zwierzęcia obejmuje kompleksowe wykonanie
usługi, od przygotowania zwierzęcia do zabiegu, poprzez jego wykonanie oraz
wykonanie wymaganych czynności pozabiegowych,
usługa może być wykonana tylko na podstawie ważnego skierowania wydanego przez
Urząd Gminy Teresin,
w/w usługi, w ramach umowy z Gminą Teresin, wykonuje Przychodnia „Trojanów”,
96-500 Sochaczew, ul. Staszica 152, tel.: 46 862 82 53, 600 340 557, 602 616 962.

Uwagi:


X



Opracowała:
Sylwia Andrusiewicz

wniosek niezgodny ze wzorem załączonego formularza MIŚ-9.1, zawierający
informacje określone w niniejszej karcie jest również wnioskiem spełniającym ustalone
wymagania,
interesanci w sprawie skarg i wniosków dotyczących działalności Urzędu Gminy
Teresin przyjmowani są przez:
- wójta Gminy w każdy wtorek w godzinach: 10 - 14,
- zastępcę wójta Gminy w każdy piątek w godzinach: 10 - 14,
- sekretarza Gminy w każdą środę w godzinach: 12 - 16.

Zaopiniował:
Andrzej Jaworski

Zaakceptowała:
Grażyna Cierpis-Przysucha

Godziny pracy Urzędu Gminy Teresin:
poniedziałek, wtorek: 8 - 16,
środa: 8 - 16, (dyżur: Biuro Obsługi Mieszkańców do 18),
czwartek, piątek: 7 - 15.

Zatwierdził:
Marek Olechowski

