
Dofinansowanie zabiegu sterylizacji lub kastracji
 psów lub kotów w 2019r.

Urząd Miasta Nowy Targ informuje, że zgodnie z Zarządzeniem Nr 0050.Z.188.2018 Burmistrza
Miasta  Nowy  Targ  z  dnia  18  grudnia  2018r.,  właściciele  lub  opiekunowie  psów  lub  kotów
mieszkający na terenie Gminy Miasto Nowy Targ, mogą ubiegać się o dofinansowanie zabiegu
sterylizacji lub kastracji swoich zwierząt.
Przewiduje się dofinansowanie do 50 % poniesionych kosztów standardowego zabiegu, lecz nie
więcej niż 100 zł brutto na jedno zwierzę. Pozostałe koszty związane z wykonaniem zabiegu musi
ponieść właściciel lub opiekun zwierzęcia. 
Ilość środków przeznaczonych na ten cel jest ograniczona.

Na wykonywanie takich zabiegów zostały w 2019 r. 
zawarte umowy z dwoma lekarzami weterynarii:

lek. wet. Bożena Ścirka
Przychodnia Weterynaryjna

ul. Kolejowa 149
34-400 Nowy Targ

tel. 602 559 791

lek. wet. Roman Bachulski
Gabinet Weterynaryjny

ul. Bolesława Wstydliwego 51
34-400 Nowy Targ

tel. 601 525 046

Podstawowe zasady dofinansowania:
1. Zabieg musi być wykonany przez jednego z wyżej wymienionych lekarzy.
2. Właściciel  lub  opiekun  zwierzęcia  musi  złożyć  kompletny wniosek,  którego  formularz

można pobrać w  Urzędzie Miasta Nowy Targ, ul. Krzywa 1, w pokoju nr 209  lub ze
strony  internetowej  miasta  www.nowytarg.pl,  zakładka:  Jak  załatwić  sprawę,  Wydział
Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska.

3. We  wniosku  należy  podać  planowany  termin  wykonania  zabiegu  ustalony  z  lekarzem
weterynarii, który będzie wykonywał zabieg.

4. W przypadku psów we wniosku należy również podać numer czipa i nazwę bazy gdzie pies
jest  zarejestrowany  oraz  dołączyć  kopię  zaświadczenia  o  zaszczepieniu  przeciw
wściekliźnie.

5. Podstawą otrzymania dofinansowania jest otrzymanie skierowania na zabieg weterynaryjny
oraz wykonanie zabiegu w terminie do 14 dni od daty otrzymania skierowania.

6. W  ciągu  roku  kalendarzowego  właściciel  lub  opiekun  zwierząt  może  ubiegać  się
o przyznanie dofinansowania zabiegu maksymalnie dla dwóch zwierząt.

Dodatkowe informacje można uzyskać w  Urzędzie Miasta Nowy Targ, ul. Krzywa 1, Wydział
Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, pokój nr 209, tel 18 26 11 241.


