
 
 

 

 

                                         Załącznik do Uchwały Nr XIX.269.2020 

Rady Gminy Nadarzyn 

        z dnia 11 marca 2020r. 

 

PROGRAM OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI 

I ZAPOBIEGANIA BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT 

NA ROK 2020 

W GMINIE NADARZYN 

 

ROZDZIAŁ I 

CELE PROGRAMU 

§ 1. 1. Głównymi celami Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobiegania 

bezdomności (dalej określanego jako: „program”), o którym mowa w art. 11a ust. 1 ustawy z 

dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz.U. z 2019 r. poz. 122, dalej jako: u.o.z.) w 

Gminie Nadarzyn są: 

1) zapobieganie bezdomności zwierząt; 

2) opieka nad zwierzętami bezdomnymi, w tym ich wyłapywanie;  

3) poszukiwanie dotychczasowych właścicieli lub opiekunów zwierząt bezdomnych oraz 

nowych właścicieli lub opiekunów; 

4) opieka nad kotami wolno żyjącymi; 

5) całodobowa opieka nad zwierzętami poszkodowanymi w wypadkach drogowych.  

2. Program określa zasady realizacji wskazanych w ust. 1 celów oraz przeznaczone na 

ich wykonanie środki finansowe. 

ROZDZIAŁ II 

ZAPOBIEGANIE BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT 

§ 2 Na realizację celu – zapobieganie bezdomności zwierząt składa się wykonanie 

następujących zadań: 

1) sterylizacja albo kastracja bezdomnych zwierząt umieszczonych w schronisku; 

2) dofinansowanie kosztów zabiegu sterylizacji albo kastracji zwierząt będących pod 

opieką właścicieli zamieszkującymi na terenie Gminy Nadarzyn; 

3) trwałe oznakowanie zwierząt bezdomnych, w celu ich identyfikacji; 

4) dofinansowanie trwałego oznakowania zwierząt będących pod opieką właścicieli, w 

celu ich identyfikacji; 



 
 

5) uśmiercanie (usypianie) ślepych miotów; 

6) zapewnienie opieki zwierzęciu, którego właściciel zmarł albo nie może sprawować 

opieki z przyczyn od niego niezależnych; 

7) edukacja społeczna dotycząca standardów utrzymywania zwierząt i zapobiegania 

bezdomności. 

§ 3. 1. Każde zwierzę umieszczone w schronisku, o którym mowa w § 12 ust. 2 pkt 3 zostaje 

poddane zabiegowi sterylizacji albo kastracji.  

2. Zabiegów, o których mowa w ust. 1, nie przeprowadza się u: 

1) zwierząt w okresie 15 dni od umieszczenia ich w schronisku, w związku z okresem 

kwarantanny oraz z uwagi na możliwość zgłoszenia się właściciela lub opiekuna, 

2) zwierząt, u których lekarz weterynarii stwierdził stan zdrowia uniemożliwiający 

przeprowadzenie zabiegu oraz u zwierząt zbyt młodych (niedojrzałych płciowo). 

3. W przypadku zwierzęcia wymagającego leczenia przed wykonaniem chirurgicznego 

zabiegu lekarsko-weterynaryjnego lub zwierzęcia zbyt młodego aby przeprowadzić 

zabieg sterylizacji albo kastracji, a które ma zostać przekazane nowemu właścicielowi 

lub opiekunowi, nowy właściciel lub opiekun zostaje zobowiązany w umowie adopcji 

zwierzęcia do zapewnienia przeprowadzenia zabiegu kastracji albo sterylizacji u 

adoptowanego zwierzęcia.  

§ 4. 1. Gmina Nadarzyn, w ramach działań zmierzających do ograniczenia bezdomności 

zwierząt, pokryje koszty sterylizacji i kastracji psów i kotów będących pod opieką właścicieli, 

na następujących zasadach: 

1) dofinansowanie w wysokości 100% kosztu – przysługuje tylko mieszkańcom Gminy 

Nadarzyn posiadającym Kartę Nadarzyniaka, do zabiegu na zwierzęciu stanowiącym 

ich własność, którzy złożą oświadczenie woli dokonania sterylizacji albo kastracji 

oraz wyrażą zgodę na elektroniczne oznakowanie zwierzęcia, a także, w przypadku 

psów, przedstawią dowód aktualnego szczepienia przeciw wściekliźnie – 

dofinansowanie przysługuje właścicielowi zwierząt w ilości 2 zwierząt w ciągu roku; 

2) dofinansowanie w wysokości 50% kosztu – przysługuje tylko mieszkańcom Gminy 

Nadarzyn do zabiegu na zwierzęciu stanowiącym ich własność, którzy złożą 

oświadczenie woli dokonania sterylizacji lub kastracji, wyrażą zgodę na 

elektroniczne oznakowanie, a także, w przypadku psów, przedstawią dowód 

aktualnego szczepienia przeciw wściekliźnie zwierzęcia i  bezpośrednio po 

wykonaniu sterylizacji albo kastracji uiszczą lekarzowi weterynarii opłatę w 

wysokości 50% kosztów zabiegu – dofinansowanie przysługuje właścicielowi 

zwierząt w ilości 2 zwierząt w ciągu roku.  

2. Zabieg, o którym mowa w ustępie 1. przeprowadzają lecznice: 

1) Przychodnia Weterynaryjna przy ul. Mszczonowskiej 20 w Nadarzynie, 

2) Centrum Weterynaryjne Marcin Szulc przy ul. Warszawskiej 11 w Nadarzynie, 

3) Przychodnia Weterynaryjna Vetica s.c. przy ul. Rolnej 103 w Kajetanach. 



 
 

3. Gmina Nadarzyn dofinansowuje także wykonanie zabiegów kastracji i sterylizacji oraz 

znakowania psów i kotów organizacjom społecznym, których celem statutowym jest 

ochrona zwierząt, które podejmują się opieki nad zwierzętami z Gminy Nadarzyn. 

Dofinansowanie odejmuje 100% kosztu zabiegów. 

4. Każde wysterylizowane albo wykastrowane zwierzę zostaje także trwale oznakowane 

zgodnie  

z zasadami określonymi w § 6. 

5. Koszty zabiegów, o których mowa w ust. 1 i 4 będą pokrywane do wyczerpania 

przyznanych środków finansowych, określonych w § 29 pkt 1 i 2. 

§ 5. Trwałe oznakowanie zwierzęcia domowego, w celu jego identyfikacji, jest realizowane 

przez wprowadzenie pod jego skórę transpondera oraz dokonanie rejestracji w ogólnopolskiej 

bazie zwierząt oznakowanych Safe Animal.  

§ 6. 1. Wyłapane bezdomne zwierzęta domowe zostają trwale oznakowane w terminie do 24 

godzin od wyłapania. 

2. W bazie, o której mowa w § 5, jako opiekun trwale oznakowanego zwierzęcia 

bezdomnego zostaje wpisana Gmina Nadarzyn. 

3. Trwałemu oznakowaniu nie podlegają bezdomne zwierzęta domowe, którym został 

uprzednio wszczepiony transponder i są zarejestrowane w bazie zwierząt 

oznakowanych.  

4. Jeżeli nie można ustalić miejsca rejestracji trwale oznakowanego bezdomnego zwierzęcia 

domowego, pod którego skórą jest umieszczony transponder (np. zostało oznakowane, 

ale nie jest zarejestrowane), rejestruje się zwierzę w bazie, jako opiekuna wpisując 

Gminę Nadarzyn. 

§ 7.1. Gmina Nadarzyn pokrywa koszty trwałego oznakowania psów i kotów będących 

własnością osób zamieszkujących na terenie Gminy Nadarzyn bądź będących pod opieką 

organizacji, których celem statutowym jest ochrona zwierząt, prowadzących działalność na 

rzecz zwierząt na terenie Gminy Nadarzyn. 

2. Trwałe oznakowanie zwierzęcia będzie realizowane przez zakłady lecznicze dla 

zwierząt wskazane w § 4 ust. 2. 

§ 8. Na stronie internetowej Urzędu Gminy Nadarzyn (https://www.nadarzyn.pl/), w zakładce 

„Zwierzęta” oraz na prowadzonym przez Straż Gminną profilu na platformie społecznej 

Facebook, umieszcza się ogłoszenie o postanowieniach programu w zakresie możliwości i 

zasadach refundacji zabiegu kastracji i sterylizacji psa albo kota oraz refundacji trwałego 

oznakowania zwierząt w Gminie Nadarzyn.  

§ 9.1. Uśmiercony (uśpiony) może zostać ślepy miot (zwierzęta, które jeszcze nie otworzyły 

oczu), pochodzący od zwierzęcia domowego: 

1) bezdomnego, które zostało wyłapane na terenie Gminy Nadarzyn, 



 
 

2) będącego pod opieką właściciela, mieszkańca Gminy Nadarzyn albo organizacji, 

których celem statutowym jest ochrona zwierząt, prowadzących działalność na rzecz 

zwierząt na terenie Gminy Nadarzyn. 

2. W przypadku wyłapanych zwierząt bezdomnych, czynność uśmiercenia ślepego miotu 

zostanie przeprowadzona na koszt Gminy Nadarzyn przez lekarza weterynarii w 

schronisku, o którym mowa w § 12 ust. 2 pkt 3 albo w zakładzie lekarsko-

weterynaryjnym: Przychodnia Weterynaryjna Dagmara Marczyńska, ul. Reymonta 

55/1, Grodzisk Mazowiecki. 

3. Jeżeli ślepy miot pochodzi od zwierzęcia będącego pod opieką właściciela lub 

organizacji, miot ten może zostać poddany uśmierceniu na koszt Gminy Nadarzyn w 

zakładzie lekarsko-weterynaryjnym: Przychodnia Weterynaryjna Dagmara 

Marczyńska, ul. Reymonta 55/1, Grodzisk Mazowiecki. 

§ 10. 1. W celu zabezpieczenia przed bezdomnością, Gmina Nadarzyn może zapewnić 

miejsce w schronisku, o którym mowa w § 12 ust. 2 pkt 2, zwierzętom, których właściciel 

zmarł albo nie może sprawować opieki z przyczyn od niego niezależnych (np. w związku z 

przebywaniem w szpitalu lub w areszcie), maksymalnie przez okres 1 miesiąca. 

2. W terminie wskazanym w ust. 1, spadkobiercy albo właściciel zwierzęcia bądź osoba 

albo organizacja przez niego wskazana, odbierze zwierzę.  

3. Jeżeli po osobie zmarłej nie zostali spadkobiercy albo zwierzę nie zostanie odebrane 

przez spadkobierców albo przez właściciela zwierzęcia w terminie wskazanym w ust. 

1, w zakresie opłat za opiekę nad zwierzęciem stosuje się przepisy Kodeksu 

cywilnego.  

§ 11. 1. Edukację społeczną dotyczącą standardów utrzymywania zwierząt i zapobiegania 

bezdomności zwierząt realizują Straż Gminna w Nadarzynie. 

2. W ramach edukacji, o której mowa w ust. 1 realizowane są poniżej wskazane zadania: 

1) spotkania edukacyjne dla dzieci i młodzieży w ramach współpracy z placówkami 

oświatowo-edukacyjnymi na terenie Gminy Nadarzyn (szkoły, przedszkola, ośrodki 

kulturalne, świetlice); 

2) spotkania edukacyjne z mieszkańcami; 

3) umieszczanie informacji dotyczących zapobiegania bezdomności, adopcji zwierząt 

oraz realizowanych projektów edukacyjnych w lokalnych mediach i prasie;  

4) opracowanie i wydrukowanie plakatów i ulotek z informacjami o problemie 

bezdomności zwierząt i zasadach adopcji zwierząt bezdomnych oraz o standardach 

utrzymania zwierząt. 

ROZDZIAŁ III 

OPIEKA NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI I ICH WYŁAPYWANIE 

§ 12. 1.Na realizację opieki nad zwierzętami bezdomnymi składają się: 



 
 

1) wyłapanie (odłowienie) każdego bezdomnego zwierzęcia, domowego lub 

gospodarskiego, znalezionego na terenie Gminy Nadarzyn wraz z zapewnieniem 

opieki w punkcie czasowego przetrzymywania zwierząt; 

2) zapewnienie każdemu wyłapanemu bezdomnemu zwierzęciu domowemu miejsca w 

schronisku dla zwierząt; 

3) zapewnienie każdemu wyłapanemu bezdomnemu zwierzęciu gospodarskiemu miejsca 

w gospodarstwie rolnym. 

2. Podmiotami realizującymi poszczególne zadania są: 

a. w zakresie wyłapywania bezdomnych zwierząt domowych i bezdomnych zwierząt 

gospodarskich:  

– Straż Gminna w godzinach pracy tego organu, tj. w dni powszednie w godzinach 

6:30-22:00 oraz soboty 9:00-21:00,  

– w pozostałym czasie Fundacja Animal Rescue Poland; 

b. w zakresie opieki nad zwierzęciem po wyłapaniu, punkt czasowego przetrzymywania 

zwierząt), prowadzony przez Przychodnię Weterynaryjną Dagmara Marczyńska przy  

ul. Reymonta 55/1 w Grodzisku Mazowieckim. 

c. w zakresie zapewnienia bezdomnemu zwierzęciu domowemu miejsca w schronisku 

dla zwierząt bezdomnych – Fundacja 120-lecia Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami 

w Polsce prowadząca Schronisko dla bezdomnych zwierząt im. Zofii i Romana 

Witkowskich przy ul. Brwinowskiej 48 w Milanówku;  

d. w zakresie zapewnienia bezdomnemu zwierzęciu gospodarskiemu miejsca w 

gospodarstwie rolnym w Parolach przy ul. Szerokiej 52. 

§ 13. 1. Każdy, kto znalazł zwierzę domowe lub gospodarskie na terenie Gminy Nadarzyn i 

nie ma możliwości ustalenia właściciela lub dotychczasowego opiekuna lub nie może zwrócić 

mu zwierzęcia z przyczyn obiektywnych, powinien zgłosić jego znalezienie w celu 

wyłapania. 

2. Wyłapywanie zwierząt na terenie Gminy Nadarzyn ma charakter stały. O potrzebie 

wyłapania zwierzęcia można poinformować Straż Gminną w Nadarzynie lub 

Komendę Powiatową Policji w Pruszkowie poza godzinami wskazanych w §12 ust. 2 

pkt 1. 

§ 14. 1. Bezpośrednio po wyłapaniu zwierzęcia sprawdza się czy zwierzę to jest oznakowane,  

w przypadku zwierząt domowych również w zakresie trwałego oznakowania. Jeśli jest ono 

oznakowane niezwłocznie ustala się właściciela (posiadacza) zwierzęcia.  

2. Właściciel (posiadacz) zwierzęcia domowego lub gospodarskiego zostaje 

niezwłocznie poinformowany o odnalezieniu zwierzęcia i wezwany do jego odebrania 

w maksymalnym terminie dwóch dni. Jeżeli we wskazanym terminie nie odbierze 

zwierzęcia, uznaje się, że zwierzę nie jest bezdomne i w zakresie opłat za opiekę nad 

zwierzęciem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego. 

§ 15. 1. Niezwłocznie po wyłapaniu zwierzęcia sporządzany jest protokół wyłapania 

zwierzęcia zawierający informacje o dacie, godzinie i miejscu wyłapania zwierzęcia, gatunku, 



 
 

rasie, wieku i indywidualnych cechach szczególnych. Jeśli dotyczy zwierzęcia domowego do 

protokołu załącza się zdjęcie zwierzęcia oraz numer transpondera, którym zwierzę zostało 

trwale oznakowane. 

2. W terminie jednego dnia roboczego, na podstawie protokołu, na stronie internetowej 

Urzędu Gminy Nadarzyn w zakładce „Zaginione/Znalezione Zwierzęta” oraz na 

prowadzonym przez Straż Gminną profilu na platformie społecznej Facebook, 

umieszcza się informacje o wyłapanym zwierzęciu, w celu poszukiwania jego 

właściciela (posiadacza), a także w celu poszukiwania nowych właścicieli.  

3. Informacje, o których mowa w ust. 1, umieszcza się także na tablicach informacyjnych 

Urzędu Gminy Nadarzyn. 

§ 16. W szczególnych przypadkach, np. w przypadku bezdomnego zwierzęcia domowego 

innego gatunku niż psy i koty lub zwierzęcia wymagającego szczególnej opieki, może ono 

zostać objęte opieką organizacji społecznej, której celem statutowym jest ochrona  zwierząt, 

która z Gminą Nadarzyn podpisze stosowna umowę.  

ROZDZIAŁ IV 

POSZUKIWANIE DOTYCHCZASOWYCH WŁAŚCICIELI LUB OPIEKUNÓW 

ZWIERZĄT BEZDOMNYCH ORAZ NOWYCH WŁAŚCICIELI LUB OPIEKUNÓW 

DLA TYCH ZWIERZĄT 

§ 17. 1. Poszukiwanie dotychczasowych właścicieli lub opiekunów zwierząt bezdomnych 

oraz nowych właścicieli lub opiekunów dla tych zwierząt realizuje Straż Gminna w 

Nadarzynie, przez umieszczanie informacji o wyłapanych zwierzętach bezdomnych oraz o 

zwierzętach zagubionych. 

2. W ramach celów, o których mowa w ust. 1 realizowane są poniżej wskazane zadania: 

1) umieszczanie informacji o wyłapanych zwierzętach na stronie www.nadarzyn.pl; 

2) umieszczanie informacji o wyłapanych zwierzętach na stronie 

www.facebook.com/zwierzynaznadarzyna/. 

3. Osoba, właściciel lub dotychczasowy opiekun zwierzęcia, które zagubiło się lub 

uciekło, może zgłosić jego zaginięcie, w celu umieszczenia tej informacji na stronach 

wskazanych w ust. 2 powyżej. 

§ 18. Informacje o każdym umieszczonym na stronie zwierzęciu (znalezionym albo 

zgubionym) to: 

1) data i miejsce jego znalezienia / zagubienia zwierzęcia; 

2) płeć zwierzęcia; 

3) wiek lub przybliżony wiek zwierzęcia; 

4) opis zwierzęcia (cechy charakterystyczne); 

5) w przypadku zwierząt znalezionych, informacja gdzie można odebrać zwierzę; 

6) zdjęcie zwierzęcia. 

http://www.nadarzyn.pl/


 
 

§ 19. 1. Zwierzę może adoptować tylko osoba pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do 

czynności prawnych, która nie była wcześniej skazana za przestępstwo lub ukarana za 

wykroczenie statuowane przepisami ustawy o ochronie zwierząt.  

2. Zwierzę może być wydane ze schroniska, o którym mowa w § 12 ust. 2 pkt 3 lub z 

domu tymczasowego nowemu opiekunowi po podpisaniu umowy adopcji zwierzęcia.  

3. Umowy adopcji zwierzęcia nie można zawrzeć przez pełnomocnika. 

§ 20. 1. Straż Gminna w Nadarzynie zapewnia przeprowadzenie przez osoby upoważnione 

dwóch spotkań z osobą adoptującą zwierzę – przed adopcją i po adopcji. 

2. Podczas spotkania przed adopcją ustala się, czy osoba zainteresowana adopcją, 

zapewni zwierzęciu odpowiednią opiekę. Podczas spotkania przeprowadzanego po 

adopcji, czy zostały spełnione standardy utrzymywania zwierząt zgodnie z ustawą o 

ochronie zwierząt oraz umową adopcji.  

3. Spotkania poadpocyjne realizowane są w terminie jednego miesiąca od wydania 

zwierzęcia do adopcji. W przypadku stwierdzenia braku odpowiedniej opieki, osoba 

upoważniona informuje opiekuna zwierzęcia o zasadach traktowania zwierząt 

zgodnych z ustawą o ochronie zwierząt oraz o ich potrzebach biologicznych i 

psychicznych. 

4. Jeżeli osoby przeprowadzające spotkanie powezmą podejrzenie, że zostało popełnione 

przestępstwo lub wykroczenie statuowane przepisami ustawy o ochronie zwierząt, 

niezwłocznie powiadomią o tym Policję oraz Straż Gminną w Nadarzynie. 

ROZDZIAŁ V 

OPIEKA NAD KOTAMI WOLNO ŻYJĄCYMI  

§ 21. 1. Opieka nad kotami wolno żyjącymi realizowana jest przez Straż Gminną w 

Nadarzynie we współpracy ze społecznymi opiekunami kotów. 

2. Opieka nad kotami wolno żyjącymi polega na: 

1) kontroli populacji; 

2) dokarmianiu; 

3) utrzymywaniu czystości w miejscach bytowania; 

4) zapewnienie opieki lekarsko-weterynaryjnej. 

§ 22. Straż Gminna w Nadarzynie: 

1) prowadzi rejestr miejsc bytowania kotów wolno żyjących; 

2) prowadzi rejestr opiekunów społecznych kotów wolno żyjących oraz nadzoruje 

regularność opieki; 

3) wydaje opiekunom kotów wolno żyjących karmę; 

4) przeprowadza interwencje dotyczące bytowania kotów wolno żyjących. 

§ 23.1. Opiekunem społecznym kotów wolno żyjących jest osoba pełnoletnia, posiadająca 

pełną zdolność do czynności prawnych, wpisana do rejestru społecznych opiekunów kotów, 



 
 

który złożył deklarację społecznego opiekuna kotów, a także stosuje się do zasad dotyczących 

opieki nad kotami wolno żyjącymi określonych w programie i deklaracji oraz do przepisów 

ustawy o ochronie zwierząt. 

2. Wykreśleniu z rejestru społecznych opiekunów kotów i organizacji opiekun podlega w 

przypadku:  

1) śmierci;  

2) złożenia wniosku o wykreślenie; 

3) niewywiązywania się ze zobowiązań zawartych w deklaracji, o której mowa w ust. 1. 

3. Jeżeli opiekun nie może sprawować opieki nad kotami czasowo, zapewnia zastępstwo. 

Jeżeli jednak nie jest to możliwe, informuje o sytuacji Straż Gminną w Nadarzynie.  

§ 24. 1. Kontrola populacji kotów wolno żyjących realizowana jest przez objęcie rejestrem 

miejsc ich bytowania, określenie ilości tych zwierząt w każdym z zarejestrowanych miejsc 

oraz wykonywaniu zabiegów sterylizacji albo kastracji. 

2.Koty wolno żyjące, które nie zostały poddane zabiegowi sterylizacji albo kastracji, jeśli 

osiągnęły dojrzałość płciową, zostają złapane i przewiezione do zakładu lekarsko-

weterynaryjnego prowadzonego pn. Lecznica Weterynaryjna Dagmara Marczyńska w 

Grodzisku Mazowieckim przy ul. Reymonta 55/1 w celu przeprowadzenia zabiegu. 

3.Zabieg, o którym mowa w ust. 2 jest wykonywany pod warunkiem, że zwierzę jest zdrowe. 

Jeśli jednak wymaga leczenia, zostaje objęte opieką lekarsko-weterynaryjną. 

4. Podczas zabiegu koty zostają w sposób widoczny oznakowane, w celu umożliwienia 

łatwego ustalenia czy zostały poddane zabiegowi sterylizacji albo kastracji. 

5. Po wykonaniu zabiegu koty wolno żyjące zostają objęte opieką na okres 

rekonwalescencji, zaś następnie zostają wypuszczone w miejscu dotychczasowego 

bytowania.  

§ 25. 1. Dokarmianie kotów wolno żyjących jest realizowane przez cały rok. 

2.Ilość karmy, wymaganej do zapewnienia odpowiedniego poziomu dokarmiania kotów 

wolno żyjących, szacowana jest na podstawie rejestru miejsc bytowania kotów wolno 

żyjących i ich liczby zgłoszonej w każdym z nich. 

3. Opiekunowie społeczni kotów wolno żyjących obejmujący opieką koty żyjące w 

określonym miejscu zobowiązują się do stałego dostarczania czystej wody i 

wykładania karmy raz dziennie oraz systematycznego sprzątania resztek karmy i, jeśli 

jest taka potrzeba, odchodów. 

§ 26. 1. Koty wolno żyjące, które wymagają opieki lekarsko-weterynaryjnej, zostają na czas 

leczenia złapane i przewiezione do zakładu lekarsko-weterynaryjnego pn. Lecznica 

Weterynaryjna Dagmara Marczyńska w Grodzisku Mazowieckim przy ul. Reymonta 55/1.  

2.Wyłapania i przewiezienia dokonuje Straż Gminna w Nadarzynie. 

3.Po wyleczeniu koty wypuszcza się w miejscu, w którym do tej pory bytowały.  



 
 

4.Jeżeli badanie lekarsko-weterynaryjne wykaże, że ze względów zdrowotnych kot wolno 

żyjący wymaga stałej opieki oraz jeżeli osoba mająca odpowiednie kompetencje, potwierdzi, 

że może on być przetrzymywany stale pod opieką człowieka, zwierzę to zostaje przekazane 

do adopcji lub pod opiekę organizacji społecznej, której celem statutowym jest ochrona 

zwierząt.  

 

ROZDZIAŁ VI 

OPIEKA NAD ZWIERZĘTAMI POSZKODOWANYMI W WYPADKACH 

DROGOWYCH ORAZ INNYCH ZDARZENIACH, JEŚLI ICH STAN WYMAGA 

POMOCY WETERYNARYJNEJ 

§ 27.1. Opiekę lekarsko-weterynaryjną nad zwierzętami poszkodowanymi w wypadkach 

drogowych realizuje zakład lekarsko-weterynaryjny Lecznica Weterynaryjna Dagmara 

Marczyńska  

w Grodzisku Mazowieckim przy ul. Reymonta 55/1. 

2.Opieka, o której mowa w ust. 1, jest świadczona całodobowo, we wszystkie dni tygodnia,  

24 godziny na dobę. 

3.W przypadkach kiedy ciężki stan zwierzęcia lub jego specyfika nie pozwala na 

przewiezienie  

do lecznicy, lekarz weterynarii przyjeżdża na miejsce zdarzenia, nie później niż półtorej 

godziny od momentu zgłoszenia. 

4.W celu poinformowania o wypadku i potrzebie pomocy zwierzęciu należy skontaktować się 

telefonicznie ze Strażą Gminną w Nadarzynie lub Komendą Powiatową Policji w Pruszkowie. 

 

ROZDZIAŁ VII 

ŚRODKI FINANSOWE PRZEZNACZONE NA OPIEKĘ NAD ZWIERZĘTAMI 

§ 28. W budżecie Gminy Nadarzyn na rok 2020 zostały zapewnione środki o wysokości 154 

258 zł na realizację zadań określonych w Programie, z przeznaczeniem na: 

1. kastrację zwierząt właścicielskich: 30 000 zł; 

2. znakowanie zwierząt właścicielskich: 3 000 zł; 

3. zapewnienie bezdomnym psom miejsca w schronisku wraz z opieką weterynaryjną: 

40 738 zł; 

4. odławianie bezdomnych psów i kotów poza godzinami pracy SG wraz z transportem: 

4 800 zł; 

5. sterylizację i kastrację kotów wolno żyjących wraz z ich leczeniem: 17 425 zł; 

6. karmę dla kotów wolno żyjących: 15 000 zł; 

7. opiekę weterynaryjna zwierząt bezdomnych: 9 500 zł; 



 
 

8. zbieranie, transport i utylizacja zwłok padłych zwierząt: 22 745zł; 

9. punkt czasowego przetrzymywania psów przed przewiezieniem do schroniska: 5 050 

zł; 

10. opiekę nad bezdomnymi zwierzętami domowymi po wypadkach drogowych: 2 500 zł; 

11. usypianie ślepych miotów: 1 500 zł; 

12. zapewnienie miejsca w gospodarstwie bezdomnym zwierzętom gospodarskim: 2 000 

zł. 

 


