UCHWAŁA NR XXX.359.2017
Rady Gminy Nadarzyn
z dnia 27 marca 2017r.
w sprawie przyjęcia programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nadarzyn w roku 2017.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ze zm.) i art. 11 a ust. 1, w zw. z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia
1997r. o ochronie zwierząt ( tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 856 ze zm.) Rada Gminy Nadarzyn,
uchwala co następuje:
§1
Uchwala się program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
na terenie gminy Nadarzyn w roku 2017, w brzmieniu określonym w niniejszej uchwale.
§2
Koordynatorem do realizacji celów wskazanych w niniejszej Uchwale jest Referat Rolnictwa,
Ochrony Środowiska i Gospodarki Urzędu Gminy Nadarzyn oraz Straż Gminna w Nadarzynie.
§3
Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Nadarzyn realizowane będzie w
szczególności, poprzez umieszczanie w schronisku dla bezdomnych zwierząt w Nowym Dworze
Mazowieckim przy ul. Leśnej – weterynaryjny numer identyfikacyjny: 14148602.
§4
Sprawowanie opieki nad wolno żyjącymi kotami realizowane będzie przez:
1) ustalenie przez Straż Gminną miejsc, w których przebywają koty wolno żyjące, urodzone i żyjące
na wolności w ekosystemie wsi,
2) pokrycie kosztów sterylizacji lub kastracji wolno żyjących kotów, które zostaną odłowione na jej
terenie, a po wykonaniu zabiegu wypuszczone na wolność w miejsce ich bytowania,
3) dokarmiane na koszt gminy wolno żyjących kotów bytujących na terenie gminy, na następujących
warunkach:
a) Urząd Gminy Nadarzyn zakupi suchą karmę, która będzie wydawana opiekunom społecznym
zarejestrowanym pisemnie w Urzędzie.
b) Urząd Gminy Nadarzyn będzie wydawał 1 raz na miesiąc suchą karmę w ilości max. 2 kg na
miesiąc na 1 kota.
§5
1. W ramach realizacji programu prowadzone będzie odławianie bezdomnych zwierząt z terenu
gminy Nadarzyn. Odławianiem będą objęte bezdomne zwierzęta, pozostawione bez opieki w
stosunku do których nie ma możliwości ustalenia ich właściciela lub innej osoby, pod której opieką
dotychczas pozostawały. Odławianiem zajmować się będzie Straż Gminna w Nadarzynie w
godzinach pracy.
2. Poza godzinami pracy Straży Gminnej, na mocy zawartej umowy odławianiem zajmować się
będzie Fundacja Przyjaciele Braci Mniejszych.
3. Odławianie odbywać się będzie zgodnie z art. 24 ustawy o ochronie zwierząt.

§6
1. Gmina realizuje obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt w Schronisku, o którym mowa
w § 3.
2. Zabiegi sterylizacji albo kastracji będą prowadzone tylko przez lekarza weterynarii.
3. Zabiegom, o których mowa w ust. 1, nie podlegają:
1) zwierzęta w okresie 14 dni od umieszczenia ich w schronisku w okresie kwarantanny, oraz z
uwagi na możliwość zgłoszenia się właściciela lub opiekuna,
2) zwierzęta, u których istnieją przeciwwskazania do wykonania zabiegów z uwagi na stan zdrowia
lub wiek.
§7
Działania polegające na poszukiwaniu właścicieli dla bezdomnych zwierząt realizowane będą w
ramach umowy podpisanej z podmiotem prowadzącym schronisko dla zwierząt, któremu zostaną
powierzone działania zmierzające do pozyskiwania nowych właścicieli i oddawania do adopcji
zwierząt umieszczonych w schronisku, osobom zainteresowanym i zdolnym zapewnić im należyte
warunki bytowania. W tym celu prowadzona będzie również współpraca z organizacjami społecznymi,
których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, w ramach której pracownicy Referatu
Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Urzędu Gminy Nadarzyn przekazywać będą informacje
o bezdomnych zwierzętach.
§8
1. Usypianie ślepych miotów kotów realizowane będzie na mocy zawartej umowy przez lekarza
weterynarii, w przychodni weterynaryjnej w Grodzisku Mazowieckiem, przy ul. Reymonta 55.
2. Usypianie ślepych miotów psów realizowane będzie na mocy zawartej umowy przez lekarza
weterynarii w schronisku dla zwierząt w Nowym Dworze Mazowieckiem, przy ul. Leśnej.
§9
Gospodarstwem rolnym, które zapewni miejsce dla zwierząt gospodarskich jest gospodarstwo
w Parolach nr 46, gmina Nadarzyn.
§ 10
Całodobowa opieka weterynaryjna w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt
realizowana będzie na podstawie umowy, w przychodni weterynaryjnej w Grodzisku Mazowieckiem,
przy ul. Reymonta 55, przez lekarza weterynarii Dagmarę Marczyńską.
§ 11
1. Gmina Nadarzyn pokrywa koszty elektronicznego znakowania psów i kotów, których właściciele
zamieszkują na terenie gminy Nadarzyn.
2. Jako działania prewencyjne zmierzające do ograniczenia bezdomności zwierząt, Gmina pokryje w
50% koszty sterylizacji psów i kotów, których właściciele zamieszkują na terenie gminy Nadarzyn, na
następujących zasadach:
a) dofinansowanie przysługuje tylko mieszkańcom gminy Nadarzyn do zwierząt stanowiących ich
własność, którzy przedstawią dowód zaszczepienia psa przeciw wściekliźnie i złożą
oświadczenie woli dokonania sterylizacji lub kastracji,
b) bezpośrednio po wykonaniu sterylizacji i kastracji właściciel uiszcza lekarzowi weterynarii
opłatę w wysokości 50% kosztów zabiegu – pozostałe reguluje Gmina Nadarzyn.
c) Dofinansowanie przysługuje właścicielowi zwierząt w ilości 2 sztuk w ciągu roku.

§ 12
1. Środki finansowe przeznaczone na realizację programu są zabezpieczone w budżecie Gminy
Nadarzyn na rok 2017 w wysokości 212 626,28 zł, z przeznaczeniem na:
1) odławianie i przyjmowanie psów do schroniska – 147 250zł
2) zakup karmy dla kotów – 21 536,28 zł
3) Sterylizacja, kastracja kotów wraz z ich leczeniem – 18 750 zł
4) usypianie ślepych miotów – 1 250 zł
5) opieka nad zwierzętami rannymi w wyniku zdarzeń drogowych – 3 840 zł
6) elektroniczne znakowanie psów i kotów, których właściciele zamieszkują na terenie gminy
Nadarzyn – 5 000 zł.
7) dofinansowanie do sterylizacji i kastracji zwierząt, które mają właścicieli – 15 000 zł.
2. Środki finansowe wydatkowane będą poprzez zlecanie świadczenia usług zgodnie z ustawą
z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 poz.
2164 ze zm.).

§ 13
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nadarzyn.

§ 14
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Mazowieckiego.

