
Uchwała Nr V.38.2015  

Rady Gminy Nadarzyn  

z dnia  6 marca 2015r. 

 

              w sprawie dofinansowania w wysokości 50% kosztów zabiegów kastracji i sterylizacji, psów     

i kotów, których właścicielami są mieszkańcy Gminy Nadarzyn. 

 

Na podstawie art. 18 ust. 1, w związku z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym ( Dz. U. z 2013 r., poz.594 ze  zm.), Rada Gminy Nadarzyn uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

Uchwała ma zastosowanie w stosunku do wszystkich domowych psów i kotów, których właścicielami 

są mieszkańcy Gminy Nadarzyn. 

 

§ 2 

 

Celem uchwały jest: 

1) Zapobieganie bezdomności psów i kotów, 

2) Ograniczenie niekontrolowanego rozrodu domowych psów i kotów, 

3) Poprawa bezpieczeństwa i porządku publicznego. 

§ 3 

1. Gmina zapewnia dofinansowanie  w wysokości  50% kosztów zabiegów kastracji i sterylizacji, 

     psów i kotów, których właścicielami są mieszkańcy Gminy Nadarzyn. 

 

§ 4 

Określa się następujące zasady dofinansowania zabiegów, o których mowa w § 3: 

 

1. Dofinansowanie przysługuje tylko mieszkańcom gminy Nadarzyn, do zwierząt stanowiących 

ich własność, posiadających aktualną książeczkę zdrowia lub książeczkę szczepień. 

2. Gmina Nadarzyn zgodnie z ustawą prawo zamówień publicznych wyłania lekarza weterynarii, 

z którym zawierana jest umowa na dokonywanie zabiegów, dofinansowanych z budżetu 

Gminy. 

3. Właściciel chcący poddać zabiegowi sterylizacji, kastracji zwierzę, zgłasza do lekarza 

weterynarii, z którym Gmina ma zawartą umowę, w celu przeprowadzenia zabiegu oraz 

wypełnia oświadczenie zawierające klauzulę o jawności danych osobowych, którą lekarz 

weterynarii po przeprowadzeniu zabiegu przekaże do Urzędu Gminy Nadarzyn. 

4. Właściciel zwierzęcia opłaca lekarzowi weterynarii 50 % kosztów zabiegu sterylizacji, 

kastracji. 

5. 50% kosztów zabiegu sterylizacji i kastracji gmina płaci bezpośrednio lekarzowi weterynarii 

po przedstawieniu rachunku wraz z dołączonym oświadczeniem, o którym mowa w pkt 3, 

zgodnie z warunkami w umowie. 

6. Dofinansowanie sterylizacji lub kastracji przysługuje właścicielom zwierząt w ilości 

maksymalnej 2 szt. rocznie. 

 

 

 



§ 5 

 

Maksymalna ilość zabiegów limitowana jest wysokością środków przeznaczonych na ten cel w 

budżecie gminy w danym roku budżetowym. 

§ 6 

      Przewiduje się na realizację zadania określonego w uchwale kwotę w wysokości 15 000 zł. 

 

   § 7 

      Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nadarzyn. 

 

§ 8 

      Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym    

     Województwa Mazowieckiego. 


