
UCHWAŁA NR XLII/417/2014
Rady Gminy Nadarzyn
z dnia 26 marca 2014 r.

w sprawie przyjęcia programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nadarzyn w roku 2014.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.) i art. 11 a ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie
zwierząt (Dz. U. z 2013 r., poz. 856 ze zm.) oraz art. 4 ust. 1 i art. 13 pkt 2 ustawy  z dnia 20 lipca
2000r.   o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych ( Dz. U. z  2011r,  Nr
197, poz. 1172 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 2014, w brzmieniu określonym w niniejszej uchwale.

§ 2

Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Nadarzyn realizowane będzie w
szczególności, poprzez:

1) umieszczanie w schronisku dla bezdomnych zwierząt w miejscowości Budy Grzybek,
ul. Potockiego 137, 96-313 Jaktorów,

2) poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt.

§ 3

Sprawowanie opieki nad wolno żyjącymi kotami realizowane będzie przez:
1) ustalenie miejsc, w których przebywają koty wolno żyjące,
2)  pokrycie kosztów sterylizacji lub kastracji wolno żyjących kotów, które zostaną odłowione na jej
terenie, a po wykonaniu zabiegu wypuszczone na wolność w miejscu ich odłowienia,
3) wolno żyjące koty bytujące na terenie gminy, będą dokarmiane na koszt gminy,
4) współdziałanie z organizacjami społecznymi w w/w zakresie.

§ 4

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 Pan Jacek Wojcieszak, prowadzący działalność
gospodarczą pod nazwą: Pensjonat Pies i Kot z siedzibą w Budy-Grzybek, ul. Potockiego 137, 96-313
Jaktorów.

§ 5

1. Gmina realizuje obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt  w Schronisku, o którym
mowa w § 2, pkt 1.

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.



§ 6

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. Aktywne poszukiwanie osób chętnych do adoptowania zwierząt
bezdomnych odbywać się będzie również poprzez  prowadzenie stałej i aktualnej informacji o
zwierzętach czekających na adopcję na stronach internetowych Gminy Nadarzyn.

§ 7

Usypianie ślepych miotów realizowane będzie w gabinecie weterynaryjnym „Cztery Łapy”, 05-820
Piastów, ul. Orzeszkowej 38.

§ 8

Gospodarstwem rolnym, które zapewni miejsce dla zwierząt gospodarskich jest gospodarstwo
w Parolach nr 46, gmina Nadarzyn.

§ 9

Całodobowa opieka weterynaryjna w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt
realizowana będzie na podstawie umowy,  na świadczenie usług weterynaryjnych z gabinetem
weterynaryjnym , „Cztery Łapy”, 05-820 Piastów, ul. Orzeszkowej 38.

§ 10

1. Środki finansowe przeznaczone na realizację  programu  są zabezpieczone w budżecie Gminy
Nadarzyn na rok 2014 w wysokości 300 000 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 2013 r.,
poz. 907 ze zm.).

§ 11

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nadarzyn.

§ 12

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


