
Zasady programu sterylizacji i kastracji psów i kotów posiadających właścicieli w roku 

2023 

I. Organizator: 

Gmina Miasto Częstochowa/Wydział Ochrony Środowiska Rolnictwa i Leśnictwa 

Urzędu Miasta Częstochowy, ul. Śląska 11/13, 42-217 Częstochowa, tel. 34 370 74 16. 

II. Przedmiot programu: 

Przedmiotem programu jest bezpłatna sterylizacja i kastracja psów i kotów 

posiadających właścicieli. Program dotyczy zwierząt powyżej 6 miesiąca życia oraz 

kwalifikujących się do znieczulenia ogólnego, których właściciele zamieszkują na 

terenie Częstochowy.  

Nabór zgłoszeń do programu będzie trwał do 29.09.2023 r. lub do wcześniejszego 

wykorzystania puli środków pieniężnych przeznaczonych na ten cel, natomiast 

program będzie realizowany do 31.10.2023 r. 

III. Warunki uczestnictwa w akcji:  

1. wypełnienie przez właściciela zwierzęcia zgłoszenia do udziału w programie 

sterylizacji i kastracji psów i kotów, który stanowi zał. nr 1 do zasad oraz 

dostarczenie ww. zgłoszenia wraz z załącznikiem do Kancelarii Urzędu Miasta 

Częstochowy, pocztą lub przez elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP: 

 zgłoszenia rozpatrywane będą zgodnie z kolejnością wpływu,  

 właściciel zwierzęcia po pozytywnej weryfikacji otrzyma skierowanie na zabieg 

wraz z informacją, do którego zakładu leczniczego ma się zgłosić celem jego 

wykonania, 

 właściciel zwierzęcia powinien zgłosić się do lekarza weterynarii nie później niż 

w ciągu dwóch tygodni od dnia otrzymania skierowania, w przypadku braku 

kontaktu z gabinetem skierowanie traci ważność, co skutkuje wykluczeniem 

z programu, 

 w przypadku rezygnacji z programu lub przesunięcia terminu wykonania 

zabiegu sterylizacji/kastracji właściciel zobowiązany jest poinformować Urząd 

Miasta oraz lekarza weterynarii; 

2. ukończenie przez zwierzę 6 miesiąca życia, w przypadku psów wymagane jest aby 

pies posiadał aktualne szczepienie przeciwko wściekliźnie; 

3. program będzie realizowany w wybranych zakładach leczniczych dla zwierząt, 

do których każdorazowo będzie kierował Wydział Ochrony Środowiska Rolnictwa 

i Leśnictwa, na podstawie skierowania; 

4. właściciel zwierzęcia ma obowiązek na własny koszt dostarczyć zwierzę 

do wybranej lecznicy weterynaryjnej w terminie wyznaczonym przez lekarza 

weterynarii; 

5. lekarz weterynarii decyduje każdorazowo o możliwości wykonania zabiegu 

kastracji/sterylizacji; 

6. Gmina Miasto Częstochowa pokrywa koszty wszystkich czynności 

związanych z wykonaniem zabiegu sterylizacji/kastracji, m. in.  wykonania 

badania krwi w przypadku, gdy od ich wyników lekarz weterynarii będzie uzależniał 

decyzję o zakwalifikowaniu zwierzęcia do zabiegu kastracji/sterylizacji, zapewnienia 

psu/kotu opieki pooperacyjnej do czasu wybudzenia psa/kota z narkozy, podania 

środka przeciwbólowego i antybiotyku (kompleksowa kuracja antybiotykowa), koszt 

kołnierza lub ubranka pooperacyjnego, wizyty kontrolnej w siedzibie zakładu 

leczniczego dla zwierząt, obejmującej badanie kliniczne oraz zdjęcie szwów; 

7. Gmina Miasto Częstochowa nie bierze odpowiedzialności za ewentualne powikłania 

pooperacyjne i nie ponosi innych niż wyżej wymienione kosztów związanych 

z leczeniem oraz nie pokrywa dodatkowych kosztów w przypadku ujawnienia 

nieprzewidzianych okoliczności przed i w trakcie zabiegu. 

 

Niespełnienie powyższych warunków spowoduje, że zgłoszone zwierzę zostanie 

wykluczone z programu. 



 

IV. Zasady przetwarzania danych osobowych Właściciela zwierzęcia. 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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) zwane w skrócie RODO Organizator informuje: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta 

Częstochowy jest Prezydent Miasta Częstochowy z siedzibą w Częstochowie (42-

217) przy ul. Śląskiej 11/13. 

2. Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres e-mail 

info@czestochowa.um.gov.pl, przez elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP na 

adres skrytki: /97j3t1ixjk/SkrytkaESP, bądź listownie na adres siedziby administratora: 

42-217 Częstochowa, ul. Śląska 11/13. 

3. Prezydent Miasta Częstochowy wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym 

może się Pani/Pan skontaktować za pośrednictwem poczty elektronicznej: 

iod@czestochowa.um.gov.pl, listownie na adres siedziby administratora bądź lub 

telefonicznie pod numerem 34 3707 373. Z inspektorem ochrony danych można się 

kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych 

osobowych w Urzędzie Miasta Częstochowy oraz korzystania z praw związanych 

z przetwarzaniem danych. 

4. Pani/Pana dane (imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, adres e-mail) 

będą przetwarzane w związku z realizacją programu sterylizacji i kastracji psów 

i kotów posiadających właścicieli. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych 

osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. e RODO. 

5. Odbiorcami do których mogą być przekazywane Pani/Pana dane osobowe są 

podmioty uprawnione do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa. Odrębną 

kategorią odbiorców, którym mogą być ujawnione Pani/Pana dane, są podmioty 

uprawnione do obsługi doręczeń (Poczta Polska, kurierzy itp.), podmioty świadczące 

usługi doręczania przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (ePUAP, SEKAP 

itp.) oraz podmioty wspierające Administratora w wypełnianiu uprawnień 

i obowiązków oraz świadczeniu usług, w tym zapewniających asystę i wsparcie 

techniczne dla użytkowanych w Urzędzie systemów informatycznych. 

6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia realizacji 

zadania, a następnie dane będą przechowywane w celach archiwalnych przez okres 

5 lat, zgodnie z kategorią archiwalną B5 na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady 

Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt 

oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. 

7. Na zasadach określonych przepisami RODO przysługuje Pani/Panu prawo żądania 

od Administratora dostępu do treści swoich danych osobowych, sprostowania 

(poprawiania) swoich danych osobowych, usunięcia swoich danych osobowych po 

upływie wskazanych okresów lub ograniczenia ich przetwarzania oraz wniesienia 

sprzeciwu wobec przetwarzania.  

8. Gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza 

przepisy o ochronie danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia 

skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, na przetwarzanie danych, które jest niezgodne z przepisami prawa. 

(Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel. 

22 531 03 00). 

9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla wzięcia udziału 

w programie sterylizacji i kastracji psów i kotów posiadających właścicieli. Brak 

danych lub odmowa podania danych będzie się wiązać z uniemożliwieniem wzięcia 

udziału w programie. 
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