
                                                                                       

REGULAMIN 

Planu znakowania zwierząt właścicielskich (psów – samców i samic) na terenie Miasta Słupska
w roku 2021.

1. W 2021 roku Miasto Słupsk kontynuuje plan znakowania zwierząt właścicielskich (psów

i  suk),  w  ramach  którego  właściciele  psów,  będący  mieszkańcami  Słupska,  mogą

dobrowolnie wziąć udział w bezpłatnym znakowaniu zwierząt (samców i samic).

2. Poprzez  „znakowanie”  rozumie  się  oznakowanie  psa  w  sposób  trwały  urządzeniem

elektronicznym  (mikrochipem)  zawierającym  odnośnik  do  danych  znajdujących  się

w Międzynarodowej Bazie Danych SAFE ANIMAL.

3. Zakres usługi w ramach planu znakowania obejmować będzie:

a)  ocenę  stanu  zdrowia  zwierzęcia  przed  dokonaniem  zabiegu  wszczepienia

elektronicznego identyfikatora (lekarz weterynarii sprawdza czy zwierzę jest oznakowane

lub czy stan zdrowia zwierzęcia umożliwia jego „znakowanie”);

b)  chipowanie  zwierzęcia,  tj.  wszczepienie  elektronicznego  identyfikatora  podskórnie

w szyję lub między łopatkami zwierzęcia (decyzję czy zwierzę może zostać oznakowane

podejmuję  lekarz  weterynarii;  chip  zakupiony  przez  lecznicę  weterynaryjną  musi

posiadać atest);

c)  umieszczenie  danych  zwierzęcia  oraz  jego  właściciela  w  Międzynarodowej  Bazie

Danych Zwierząt SAFE ANIMAL;

d) potwierdzenie odpowiednią adnotacją w książeczce zdrowia zwierzęcia lub wydaniem

właścicielowi zwierzęcia zaświadczenia o dokonaniu zabiegu;

e) sprawdzenie czy mikrochip jest sprawny (przez lekarza weterynarii).

4. Program nie  obejmuje  dokonania  zmian  danych  wprowadzonych  do  Międzynarodowej

Bazy Danych SAFE Animal. Ewentualna zmiana danych ww. zakresie może nastąpić na

podstawie  odrębnych  ustaleń  między  lecznicą,  w  której  dokonano  chipowania,

a właścicielem zachipowanego zwierzęcia.

5. Znakowanie  psów  przy  użyciu  mikrochipów  odbywać  się  będzie  w  lecznicach/

przychodniach/klinikach  weterynaryjnych  na  podstawie  stosownych  umów  zawartych

z Miastem. Wskazane punkty weterynaryjne zwane są dalej „Wykonawcą”.

6. Nie dopuszcza się pobierania od właścicieli zwierząt opłaty za usługę chipowania zwierząt

w ramach planu znakowania zwierząt właścicielskich.

7. Lista Wykonawców świadczących usługę, w tym zakresie zostanie zamieszczona na stronie

internetowej Urzędu Miejskiego w Słupsku (www.slupsk.pl).

8. Wykonawca spełnia następujące wymagania:

a)  jest  wpisany  do  rejestru  zakładów  leczniczych  dla  zwierząt  prowadzonego  przez

właściwą Izbę Lekarsko – Weterynaryjną;

http://www.slupsk.pl/


b) posiada gabinet weterynaryjny znajdujący się na terenie Miasta Słupska;

c)  dysponuje  odpowiednim  potencjałem  technicznym  oraz  osobami  zdolnymi  do

wykonywania zamówienia;

d)  składa  raporty  miesięczne  z  ilości  wykonywanych  zabiegów  (załącznik  nr  1  do

regulaminu planu znakowania) wraz z dokumentem rejestracyjnym (załącznik nr  2 do

regulaminu planu znakowania);

e)  składa  raport  końcowy  z  całości  przeprowadzonych  czynności  (załącznik  nr  3  do

regulaminu planu znakowania);

f) zabezpiecza zbiory danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

9. Warunkiem skorzystania z ww. zabiegu finansowanego przez Miasto Słupsk jest:

a)  posiadanie  zwierzęcia  (psa  –  samca  lub  samicy)  przez osobę  będącą  mieszkańcem

Słupska;

b)  czytelne  i  kompletne  wypełnienie  przez  właściciela  zwierzęcia  dokumentu

rejestracyjnego (załącznik nr 2 do regulaminu planu znakowania, pkt 3 - 4);

c)  okazanie  książeczki  zdrowia  psa/suki  lub  rodowodu  zwierzęcia  będącego

potwierdzeniem prawa do zwierzęcia;

d) pozytywna opinia lekarza weterynarii wydana po analizie stanu zdrowia zwierzęcia –

potwierdzenie  możliwości  oznakowania  psa  –  samca  lub  samicy  (załącznik  nr  2  do

regulaminu planu znakowania, pkt 2).

10. Miasto  Słupsk  nie  ponosi  odpowiedzialności  za  ewentualne  powikłania  związane

z chipowaniem zwierząt i nie ponosi kosztów związanych z ich leczeniem.

11. Plan znakowania  psów właścicielskich  na terenie  Miasta  Słupska przeprowadza się  do

wyczerpania  środków  finansowych  przeznaczonych  na  ten  cel.  W  przypadku  nie

wyczerpania środków finansowych w terminie do 30 listopada 2021 roku plan znakowania

psów na terenie Miasta uważa się za zakończony.


