
UCHWAŁA NR XII.134.2019 

Rady Gminy Nadarzyn 

z dnia 25 lipca 2019 r. 

 

zmieniająca Uchwałę nr VII.83.2019 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie 

przyjęcia programu opieki nad zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie 

Gminy Nadarzyn w roku 2019 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.  

z 2019 r. poz. 506) i art. 11a Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (t.j. Dz. U.  

z 2019 r. poz. 122) Rada Gminy Nadarzyn uchwala, co następuje: 

 

§1. W Uchwale Nr VII.83.2019 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia 

programu opieki nad zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nadarzyn 

w roku 2019 wprowadza się następujące zmiany: 

1. §3 otrzymuje brzmienie: 

„ Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Nadarzyn realizowane będzie  

w szczególności poprzez umieszczenie: 

a) w schronisku dla bezdomnych zwierząt w Nowym Dworze Mazowieckim przy  

ul. Leśnej – weterynaryjny nr identyfikacyjny 14148602. 

b) w Domu Tymczasowym, prowadzonym przez Tymczasowego Opiekuna, na mocy 

Umowy Tymczasowej Opieki nad Zwierzęciem stanowiącej załącznik nr 1 do Projektu 

„Pokonać bezdomność”, o którym mowa w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały, 

c) w Domu Stałym, w przypadku kiedy nie odnajdzie się dotychczasowy opiekun,  

na mocy Umowy Adopcji Zwierzęcia stanowiącej załącznik nr 2 do Projektu „Pokonać 

bezdomność”, o którym mowa w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały”. 

2. §8 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Usypianie ślepych miotów psów realizowane będzie na mocy podpisanej umowy przez 

lekarza weterynarii, w lecznicy weterynaryjnej, z którą Straż Gminna w Nadarzynie podpisze 

stosowną umowę.” 

3. §11 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Jako działania prewencyjne, zmierzające do ograniczenia bezdomności zwierząt, gmina 

pokryje w: 

a) 100% koszty sterylizacji i kastracji psów i kotów na następujących zasadach: 

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 i wyrażą 



zgodę na elektroniczne oznakowanie zwierzęcia oraz posiadają Kartę Nadarzyniaka. 

Dofinansowanie przysługuje właścicielowi zwierząt w ilości 2 szt. w ciągu roku.  

b) 50% koszty sterylizacji i kastracji psów i kotów na następujących zasadach: 

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 i wyrażą 

zgodę na elektroniczne oznakowanie zwierzęcia. Bezpośrednio po wykonaniu 

sterylizacji i kastracji właściciel uiszcza lekarzowi weterynarii opłatę w wysokości 50% 

kosztów zabiegu – pozostałe koszty reguluje Gmina Nadarzyn. Dofinansowanie 

przysługuje właścicielowi zwierząt w ilości 2 szt. w ciągu roku”. 

4. §12 ust. 1 pkt 6 otrzymuje brzmienie:  

 „6) elektroniczne znakowanie psów i kotów, których właściciele zamieszkują na terenie gminy 

 Nadarzyn – 8000 zł”. 

5. §12 ust. 1 pkt 7 otrzymuje brzmienie: 

„7) dofinansowanie do sterylizacji i kastracji zwierząt, które mają właścicieli – 35000 zł”. 

6. Wprowadza się §12 pkt 10 o następującym brzmieniu: 

„10) opieka nad zwierzętami w domach tymczasowych, w tym leczenie weterynaryjne oraz 

karma – 6000 zł”. 

7. Dodaje się załącznik nr 1 do uchwały, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do 

niniejszej uchwały. 

 

§2. Pozostałe zapisy Uchwały Nr VII.83.2019 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 27 marca 2019 r.  

w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt  

na terenie Gminy Nadarzyn w roku 2019 nie ulegają zmianie. 

 

 

§3. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nadarzyn. 

 

 

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

Województwa Mazowieckiego. 


