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WNIOSEK - Skierowanie na świadczenie usług weterynaryjnych   

                                           Rodzaj wykonanego zabiegu  

 
 

Kastracja kocura       

 
 

Sterylizacja kotki 

 
 

Kastracja psa 

 
 

Sterylizacja suki 

 
 

Zaimplantowanie mikroczipa 

  

                                         Przybliżona waga zwierzęcia  __________    kg. 

Imię i nazwisko 
Właściciela/ opiekuna 

 
 
 

Adres  
 
 

Tel.  
 
 

 

 

 

        Wyrażam zgodę na zaczipowanie       Zwierzę posiada już mikroczip  

 

           Termin zgłoszenia się do przychodni do 14 dni. Po tym terminie skierowanie traci ważność.  

Z bezpłatnej sterylizacji lub kastracji zwierząt może skorzystać każdy właściciel psa lub kota zamieszkały na terenie 
Gminy Poręba; w przypadku sterylizacji lub kastracji psa, Po stronie Gminy Poręba oraz MPWIK Sp. z o.o. jest 
refundowany wyłącznie sam koszt zabiegów wykazanych na wniosku.  

Jeśli w trakcie wizyty kwalifikującej po badaniu klinicznym stwierdzona zostanie konieczność wykonania badań 
dodatkowych (np.: EKG, RTG, USG, badanie krwi, moczu) MPWIK nie pokrywa ich kosztów, jak również nie ponosi 
kosztów wykonania innych dodatkowych zabiegów/usług. Decydujące zdanie w sprawie rodzaju koniecznych badań 
ma lekarz, który będzie operował zwierzę. 

MPWIK Sp. z o.o.  w Porębie nie bierze odpowiedzialności za ewentualne powikłania pooperacyjne i nie ponosi kosztów 
związanych z ich leczeniem oraz nie pokrywa dodatkowych kosztów w przypadku ujawnienia nieprzewidzianych 
okoliczności w trakcie zabiegu (np. ciąża, ropomacicze). 

Zwierzę zapisywane przez właściciela na zabieg sterylizacji/kastracji powinno być w dobrym stanie zdrowia oraz 
odpowiednio przygotowane do zabiegu. Lekarz weterynarii ma prawo odstąpić od przeprowadzenia wcześniej 
umówionego zabiegu, jeżeli zwierzę będzie chore lub właściciel nie przygotuje go odpowiednio do zabiegu. 

 



 

 
 
 
W związku z przetwarzaniem danych osobowych Wykonawcy lub osób wskazanych przez Wykonawcę, zgodnie z 
przepisami przewidzianych w art. 13 lub art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 
z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w spra-
wie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochro-
nie danych) (Dz. Urz. UE L z 04.05.2016 r., Nr 119, s. 1), zwanego dalej w skrócie „RODO” oraz ustawy z dnia 10 
maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz.1781) Zamawiający przekazuje informacje 
na temat przetwarzania danych osobowych w Przychodni Weterynaryjnej s.c. w Zawierciu ul. Senatorska 34 oraz 
wyraża zgodę na umieszczenie informacji w międzynarodowej bazie danych SAFE-Animal.  
 
Administratorem danych osobowych Wykonawcy lub osób wskazanych przez Wykonawcę jest Miejskie Przedsię-
biorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Porębie ul. Ks. Franciszka Pędzicha 12, dane kontaktowe IODO: 
e-mail:rodo@mpwikporeba.pl.   

 
 

 

 

 
                                                                            ………………………………………………………………………………………………………………. 
                                                                                                                             czytelny  podpis 
 
 
 
 
 

Usługa weterynaryjna dokonywana jest na terenie zakładu leczniczego dla zwierząt w Zawierciu. Akcja trwa do 
wykorzystania środków przeznaczonych na ten cel przez Gminę Poręba z programu opieki nad zwierzętami 
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Poręba na rok 2022. Decyduje kolejność 
zgłoszeń 

 

Miejsce wykonywania zabiegu :  
Przychodnia Weterynaryjna s.c. lek. wet. Dorenda Jerzy, Lorek Piotr 

42-400 Zawiercie ul. Senatorska 34  tel. 32 672 73 40 

 

 

 


