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URZĄD GMINY
ul. 22 Lipca 2
21-143 Abramów

NIP 714-13-52-621

Abramów, dnia 29 kwietnia 2009 r.

OŚ.7610/19/2009
Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacja dla Zwierząt „Argos"
ul. Garncarska 37A
04 - 886 Warszawa
W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej na temat
sposobu i skutków wykonywania zadań z zakresu opieki nad bezdomnymi
zwierzętami Urząd Gminy w Abramowie udziela następujących informacji.
1. W 2007 i 2008 r. gmina nie miała stałej umowy na wyłapywanie
bezdomnych zwierząt ze względu na ograniczoną ilość umów, jakie
zawierały schroniska z gminami.
2. W 2007 r. nie było przypadku wyłapywania bezdomnych zwierząt,
natomiast w 2008 r. mieliśmy jedną taką akcję..
3. Koszt realizacji tego zadania wyniósł 732,00 zł., ponieważ do tej pory nie
otrzymaliśmy prawidłowej faktury kwota ta nie została wpłacona.

Artur Chomiuk

Li
URZĄD GMINY

22-442 ADAMÓW
pow. zamojski, woj. lubelskie

Adamów, 02.04.2009 r.

RIG.6052/2/09

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji dla Zwierząt „Argos"
ul. Garncarska 37A
04-886 Warszawa

W odpowiedzi na pismo z dnia 24 marca 2009 r. dot. udzielenia informacji na
temat sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi
zwierzętami i ich wyłapywanie" informuję, że Gmina Adamów realizuje zadania
związane z zapewnieniem opieki bezdomnym zwierzętom przez podejmowanie
działań mających na celu ustalenie faktycznych właścicieli zwierząt, celem
zobowiązania ich do zapewnienia schronienia i sprawowania należytej opieki.
W sytuacji, gdy nie jest możliwe ustalenie właścicieli, bezdomne zwierzęta są
przekazywane do Schroniska dla Zwierząt w Zamościu lub osobom, które wyraziły
chęć zaopiekowania się w/w zwierzętami. Ewentualne koszty związane
z wyłapaniem i przekazaniem do schroniska ponosi Gmina Adamów. Czynności
związane z wyłapywaniem prowadzone są z urzędu lub na wniosek mieszkańców.
W poniższej tabeli przedstawiono zbiorcze dane liczbowe o zwierzętach
wyłapanych i/lub utrzymywanych na koszt gminy oraz koszty realizacji zadania wraz
z podaniem formy płatności.

Rok

Liczba bezdomnych zwierząt
wyłapanych i przekazanych do
schroniska dla zwierząt w Zamościu

Całkowity koszt
realizacji zadania
(w zł)

Forma płatności

2007

3

392,60

Jednorazowa za umieszczenie
w schronisku

2008

3

288,30

Jednorazowa za umieszczenie
w schronisku

Do wiadomości:
1. a/a.

wa

LI

URZĄD Q M l,M Y
23-4O8 w Aleksandrowi*
woj. lubelskie

RL.6052-3/2009

Aleksandrów, dnia 08.04.2009 r.

Biuro Ochrony Zwierząt
ul. Garncarska 37A
04-886 WARSZAW

Odpowiadając na pismo z dnia 24.03.2009 roku Urząd Gminy Aleksandrów
informuje, że Gmina nie ma i nie miała stałej umowy ani nie udzielała zleceń na
wyłapywanie bezdomnych zwierząt lub ria zapewnienie im opieki.
Nadmieniamy, że na terenie tut. Gminy nie występuje problem bezdomnych
zwierząt.

Z np. Wójta
Barbaro Wiśniewska
Sdtretarz Gmiay

OD :

uRZfiD G M I N Y BfiRflNOU

URZĄD G M I N Y HAKANÓW
UL Rynek 14
24-105 Baranów

NR TELEFONU:asi 8834041

31 MflR. 2009 12:33

Baranów, dnia 3 l .03.2009r.

OP 0562/2/09

Biuro Ochrony Zwierząt
ul Garncarska 37A
04-886 Warszawa

W odpowiedzi na wniosek /' dnia 24.03.2009r. w sprawie udostępnienia
informacji publicznej - Urząd Gminy Baranów informuje, co następuje:
1) w 2007 roku Gmina Baranów nie podpisała umowy na wyłapywanie bezdomnych
zwierząt,
2) w 2008 roku podpisano umowę na wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu
gminy z Łukowskim Towarzystwem Przyjaciół Zw ier/at 7. siedzibą w Łukowie,
3) w 2008 roku w/w podmiot odłowił 10 sztuk bezdomnych /wierząt z terenu Gminy
Baranów,
4) umowa zawarta w 2008 roku by-ia umową ryczałtową i opiewała na kwole 2.400 zł.

Pl

URZĄD GMINY
BEŁŻEC, 22-670 BEŁŻEC

ul. Lwowska 5, woj. lubelskie
tel. (0-84)66-52-445, fax 66-52-337
N!P 921-13-73-317
@

OO.0717/(p/09

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji dla Zwierząt „Argos"
Warszawa

Odpowiadając na Państwa pismo w sprawie udzielenia informacji o sposobie i skutkach
wykonywania zadania „opiekana bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie" podaję
następujące dane:
1. W 2007 i 2008 roku gmina Bełżec zlecała wyłapywanie bezdomnych zwierząt firmie
„Piotr Łachno Usługi Sanitarno-Porządkowe Zamość" oraz zlecała zapewnienie opieki
„Schronisku dla Bezdomnych Psów w Zamościu".
2. W 2007 r. wyłapano i utrzymywano w schronisku 2 psy; w 2008 r. - l pies.
3. Koszt realizacji całego zadania w 2007 r. - 785,20 zł; w 2008 r. - 488,90. Są to
jednorazowe opłaty za wyłapanie i umieszczenie w schronisku.

Z up. W Ó J T A
mgr

SEKRETAR\GMINY

II
URZĄD MIEJSKI
W BEŁŻYCACH

24-200 BEŁŻYCE, ul. Lubelska 3, tel. (0-81) 517-27-28, fax 0-81) 517-25-06,
e-mail: belzyce_m@woi.lublin.pl M1P: 717-12-88-833, REGON: 000524039

Bełżyce, dnia 04 maja 2009 roku
GK.RL, 6073/04/09
Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji dla Zwierząt „Argos"
ul. Garncarska 37A
04 - 886 Warszawa

W odpowiedzi na Państwa wniosek o udzielenie informacji publicznej na temat
sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich
wyłapywanie" na terenie Gminy Bełżce informuję co następuje:
1. W 2007 i 2008 roku Gmina posiadała stałe umowy na wyłapywanie bezdomnych
zwierząt i zapewnienie im opieki z Panem Arturem Bielawskim - lekarzem weterynarii,
ul. Legionowa 7a/6. 20 - - 053 Lublin, który prowadzi działalność gospodarczą
w zakresie usług weterynaryjnych „Przytulisko dla bezdomnych zwierząt w Puławach.
W 2007 roku w/w odebrał z terenu Gminy Bełżyce 18 sztuk bezdomnych zwierząt
a koszt realizacji przedsięwzięcia wyniósł 5 542,60 zł, natomiast w 2008 roku Pan
Bielawski Artur odebrał z terenu Gminy Bełżyce 25 szt. bezpańskich psów a koszt
przedsięwzięcia wyniósł 7 639,80 zł.
2. Dodatkowo Urząd Miejski w Bełżycach miał podpisaną umowę na usługi zapobiegające
rozprzestrzenianiu się wścieklizny oraz udzieleniu doraźnej pomocy weterynaryjnej,
poszkodowanym w wypadkach
samochodowych,
okaleczonym,
bezdomnym
zwierzętom przez lekarzy weterynarii prowadzących działalność gospodarczą
„Przychodnia weterynaryjna w Bełżycach ul. Żeromskiego l". W 2007 roku
Przychodnia weterynaryjna w Bełżycach udzieliła pomocy doraźnej 15 szt. bezdomnych
zwierząt i wykonała usługi na rzecz Gminy na kwotę l 498 zł, w 2008 roku natomiast
Przychodnia weterynaryjna zaopiekowała się 42 szt. bezdomnych zwierząt i wykonała
usługi na rzecz Gminy w kwocie 6 367,10 zł.
Forma płatności za opiekę nad bezdomnymi zwierzętami z terenu Gminy Bełżyce
była obliczana w oparciu o kwotę zryczałtowaną każdego schwytanego bezdomnego,
chorego lub agresywnego zwierzęcia. Termin zapłaty ustalono na 14 dni licząc od daty
dostarczenia zamawiającemu rachunku.

mgr Marcin Olszak
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biała Podlasia
wól iubelsKse

2.04.2009 Biała Podlaska

RGO 6052/02/09

Biuro Ochrony Zwierząt
ul. Garncarska 37 A
04-886 Warszawa

Urząd Gminy Biała Podlaska informuje ,że Rada Gminy Biała Podlaska przyjęła w
dn. 11.07.2003r. uchwałę w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt oraz zapewnienie im opieki,
w ramach istniejącego na terenie miasta schroniska dla zwierząt.
Gmina Biała Podlaska nie ma zawartych stałych umów z osobami lub firmami na
wyłapywanie bezdomnych zwierząt, w 2007 r. przekazano do schroniska 8 szt. bezdomnych zwierząt,
a w 2008r. 6szt. Jednorazowa opłata jaką Urząd Gminy ponosi za wstawienie jednego zwierzęcia
wynosi 300 zł.

Wald
Kierownik Referatu

U R Z Ą D MIASTA

BIAŁA PODLASKA
Wydział Gospodarki Komunalnej
21-500 Biała Podlaska
ul. Marszałka Józefa Pitsudskiego 3
tel. (083) 343 66 92, fax (083) 343 70 64

Biała Podlaska, dn. 09.04.2009r.

GK.ALIT.II-7080-6/09

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
Fundacja dla zwierząt „Argos"
ul. Garncarska 37 A
04 - 886 Warszawa

W odpowiedzi na pismo z dnia 24 marca 2009 r., w sprawie udzielenia
informacji publicznej na temat sposobu wykonywania zadania opieki nad bezdomnymi
zwierzętami oraz ich wyłapywania informuję, że:
1. w latach 2007 i 2008, zgodnie z warunkami przetargu i na zasadach
określonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004r. o zamówieniach publicznych
(Dz.U. z 2006r. Nr 164, póz.1163 z późn. zm.) zostały zawarte umowy,
pomiędzy Gminą Miejska Biała Podlaska, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 3.
a Stowarzyszeniem

Przyjaciół Zwierząt „AZYL"' z siedzibą w

Białej

Podlaskiej, ul. Olszowa 4, na prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt
zlokalizowanego przy ul. Olszowej 4 w Białej Podlaskiej, należącego do Gminy
Miejskiej Biała Podlaska.
Na podstawie § 2 w/w umów, zakres prac schroniska obejmował zbieranie z
terenu miasta bezpańskich psów,
2. zgodnie ze stanem na 31 grudnia 2007 r., w schronisku dla bezdomnych
zwierząt przebywało 293 sztuk psów, oraz 20 szt. kotów, natomiast zgodnie ze
stanem na dzień 31 grudnia 2008 r. - w schronisku przebywało 321 szt. psów
oraz 10 szt. kotów,
3. w

2007

r.,

za

prowadzenie

schroniska

zostało ustalone

ryczałtowe

wynagrodzenie w wysokości 186 000,00 zł brutto. W roku 2008 kwota została
zwiększona do 210000,00 zł brutto. Rozliczenie wynagrodzenia następowało
miesięcznie, w wysokości 1/12 rocznego ryczałtu.

m i ny
22-135 Biaiopole
woj. lubelskie

Białopole, dnia 06.04.2009 r.

GK-7140/1/2009

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
Fundacji dla zwierząt „Argos"
ul. Garncarska 37 A
04 - 886 Warszawa

Urząd Gminy Białopole, w odpowiedzi na pismo z dnia 24.03.2009 r. informuje:
1. Gmina Białopole nie miała w 2007 i 2008 r. stałych umów i nie udzielała zleceń na
wyłapywanie bezdomnych zwierząt i zapewnienie im opieki.
2. Nie posiadamy danych liczbowych o zwierzętach wyłapanych i utrzymywanych na koszt
gminy w 2007 i 2008 r.
3. W 2007 i 2008 r. nie poniesiono żadnych kosztów z tego tytułu.

Z poważaniem:

ZASTEJ^
Janiuk

WÓJT G MIM Y BIŁGORAJ

ul Kościuszki 88,23-400 Biłgoraj
woj. lubelskie
G K. 7625/20/09

Biłgoraj, dnia 7 kwietnia 2009 r.

Biuro Ochrony Zwierząt
ul. Garncarska 37A
04-886 warszawa

W związku z Państwa wnioskiem z dnia 3 kwietnia 2009 r. w sprawie informacji na
temat sposobu i skutków wykonywania zadania pn. "Opieka nad bezdomnymi zwierzętami
i ich wyłapywanie" informuję co następuje:
1. Gmina Biłgoraj w latach 2007 - 2008 udzielała zleceń na wyłapywanie
bezdomnych psów i zapewnienie im opieki następującym jednostkom;
- Piotr Łachno, Usługi Sanitarno - Porządkowe, ul. Budowlana l, 22-440 Zamość,
- Ogród Zoologiczny, im. Stefana Milera, Schronisko dla Bezdomnych Psów,
ul. Braterstwa Broni 161, 22-400 Zamość,
- Gabinet Weterynaryjny, lek. wet. Mieczysław Dzido, ul. Włosienkarska 11,
23-400 Biłgoraj.
2. W

roku 2007 wykonano usługę polegającą

na wyłapaniu i umieszczono

w schronisku 5 bezdomnych psów na łączną sumę - 2.066,70 zł.
W roku 2008 wykonano podobną usługę w stosunku do l psa, ponadto
poniesiono koszty eutanazji 2 psów po kolizji drogowej na łączną sumę
- 540,35 zł.
3. Za wykonanie wszystkich usług wymienionych w pkt. 1-2, Gmina Biłgoraj
każdorazowo przelewała należności na wskazane w rachunkach konta bankowe
wykonawców poszczególnych usług.

Otrzymują:
1. Adresat.
2. A/a.

mgr WlMsław

ftóźyński

LL

URZ/\D MIASTA BIŁGORAJ
Plac Wolności lf 23-400_Biłgorai

tel 084 PBfi-96-OO. fax 084 6Bb-yo-K>

Biłgoraj, dnia 2 kwietnia 2009 r.

to

j'

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji dla Zwierząt „Agros"
ul. Garncarska 37 A
04- 886 Warszawa

W odpowiedzi na Państwa wniosek

dotyczący udzielenia informacji publicznej

w sprawie wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie"
informuję, że:
1. Gmina Miasto Biłgoraj w roku 2007 udzielała zleceń na wyłapywanie bezdomnych
psów Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt

w Zamościu, w którym psy po

wyłapywaniu były umieszczane. W roku 2008 wyłapywanie nie było prowadzone
z uwagi na fakt, iż żadne ze schronisk w województwie lubelskim ani województwach
ościennych odmawiały przyjęcia psów, tłumacząc się przepełnieniem schronisk.
2. Koszt wyłapywania i umieszczenia psów w schronisku w roku 2007 wyniósł
3265,70 zł
Otrzymują:
L

Adresat,

A r
2.. A.a
0

/ . . - .— •': ,^^\ mgi^fz.%h Jamiński
K/ĘROWNIK REFERATU

URZĄD GMINY
23-425 BISZCZA
pow. MgorajsW, woj. lubelskie
tel (084)685^0-22.23
tel./fax 685-63-01
M(p g 18-11-02-044

Biszcza, dnia 10 kwietnia 2009

GKM 7015/25/09

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
Fundacji dla Zwierząt „Argos"
ul. Garncarska 37A
04-886 Warszawa

Nawiązując do pisma z dnia 24 marca 2009 roku dotyczącego sposobu i skutków
wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami ich wyłapywanie" Urząd Gminy
w Biszczy informuje:
1. Gmina nie miała podpisanych na stałe umów w 2007 i 2008 r. i nie udzielała zleceń na
wyłapywanie bezdomnych zwierząt.
2. Nie wyłapano na naszym terenie w latach 2007 i 2008 bezdomnych i wałęsających się
psów, na koszt gminy nie były utrzymywane zwierzęta w 2007 i 2008 roku.
3. Nie ponieśliśmy kosztów w związku z wykonywanym zadaniem.

WÓJT
=_,—-^
Zbigniew
Fyczko

LU

URZĄDCBttóY B
21-345 Borki, ui. ii Armii W.P. 41
woj. lubelskie tel. 0-81 8574208
NIP: 714-11-10-728

RITGRiOS.7633/79/09

Borki 06.04.2009r.

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
Fundacja dla zwierząt „Agros"
KRS: 286 138
ul. Garncarska 37 A
04-886 Warszawa

Urząd Gminy w Borkach w odpowiedzi na pismo z dnia 24 marca 2009
roku informuje, że:
1. Urząd Gminy w Borkach w 2007r nie zawierał umowy na wyłapywanie
bezdomnych zwierząt zaś w 2008r udzielano zleceń dla Łukowskiego
Towarzystwa Przyjaciół Zwierząt, ul. Międzyrzecka 41/36, 21 - 400 Łuków.
2. W 2007 roku nie było wyłapywania bezdomnych zwierząt, w 2008 roku
wyłapano 20 szt. bezdomnych zwierząt (psów) na kwotę 4 000,00 zł.
3. W 2008 roku gmina Borki zawarła umowę z Łukowskim Towarzystwem
Przyjaciół Zwierząt z Łukowa na wyłapywanie bezdomnych zwierząt i
umieszczaniu ich w schronisku. Koszt całego zadania opiewa na kwotę 3 600,00
zł. Słownie: Trzy tysiące sześćset złotych.

LU

Bychawa 03.04.2009 r.
URZĄD MIEJSKI
£_/VI—'

i

23-ioowBychowle
" ul Partyzantów l
woj. lubelskie
tel./fax 566 00 CM

GPK.6134-3/09
BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
Fundacji dla Zwierząt „ Agros,,
ul. Garncarska 37 A
04-886 Warszawa

W odpowiedzi na wniosek z dnia 24.03.2009 r. dot. udzielenia
informacji publicznej na temat sposobu i skutków wykonywania zadania „ opieka
nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie,, informuję:
Ad l. W 2007 i 2008 r. Gmina Bychawa miała zawarte umowy z Panią Małgorzatą
Szumiło zam. w Lublinie ul. Targowa 2/43, prowadzącą działalność gospodarczą
w zakresie administrowania schroniska dla bezdomnych zwierząt oraz transportu
i odłowu zwierząt - Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt, Nowodwór 21-100
Lubartów.
Ad 2. W 2007 r. zostało odłowionych 25 bezpańskich psów
W 2008 r. zostało odłowionych 31 bezpańskich psów i 6 szczeniaków.
Ad 3. Koszt realizacji zadania na podstawie wystawionych przez Zleceniobiorcę
faktur wyniósł w 2007 r. 10.614,00 zł, brutto, w 2008 r. 14.030,00 zł brutto. Kwoty
te zgodnie zapisami § l pkt 4 w/w umów pokrywają koszty odłowienia,
transportu, utrzymania, wyżywienia i zapewnienia opieki weterynaryjnej.
Otrzymują:
(L)Adresat
2. a/a

II
Chełm, dnia 16 marca 2009 r.

URZĄD MIASTA OHEŁWi
Wydział Infrastruktury Komunalnej

Kl.l. 6134 -7/09

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacja dla Zwierząt „Argos"
ul. Garncarska 37a
04 - 886 Warszawa

Odpowiadając na Państwa pismo dotyczące udzielenia informacji publicznej na
temat sposobu i skutków wykonywania zadań „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich
wyłapywanie" uprzejmie informuję iż:
ad.1. W 2007 i 2008 roku miasto Chełm posiadało zawarte umowy na utrzymanie
schroniska dla bezdomnych zwierząt i na wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu
miasta Chełm z firmą„BLA-MiR" - Blacha Miłosław ul. Litewska la w Chełmie
ad.2. W 2007 r. w schronisku średnio miesięcznie przebywało 72 psy, na przestrzeni roku
wyłapanych zostało 170 psów; natomiast w 2008 r. w schronisku średnio miesięcznie
przebywało 70 psów, na przestrzeni roku wyłapanych zostało 158 psów
ad.3. Zgodnie z zawartą umową z Firmą „BLA-MIR" na utrzymanie schroniska i
wyłapywanie bezdomnych zwierząt:
w 2007 r. przekazano kwotę w wysokości 104.191,36 zł;
w 2008 r. przekazano kwotę w wysokości 121.000, 00 zł.

Z poważaniem

/

DYREKTOR
li /

U R Z Ą D GMINY CHEŁM

Pokrówka, u l . G m i n n a 18
22.-100 CHEŁM
w o j . lut>eiskie
ui. (083) 663.66.ss, f a x 563-77-95

Pokrówka, dn. 06.04.2009 r.

ROC-6052/7/2009

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT

Fundacji dla zwierząt „Argos"

ul. Garncarska 37A
04-886 Warszawa

W odpowiedzi na pismo z dnia 24 marca 2009 roku dotyczące udzielenia informacji
publicznej na temat sposobu opieki nad bezdomnymi zwierzętami, Urząd Gminy Chełm
informuje iż w roku 2007 zostało zlecone wyłapanie przez firmę „Bla - Mir" Blacha
Mirosław ul. Litewska la 22-100 Chełm 42 sztuk bezdomnych psów za kwotę 8 662 zł.,
natomiast w roku 2008 - 36 szt. za kwotę 7 808 zł.
Wyłapywanie bezdomnych zwierząt następuje po uprzednim zgłoszeniu, a opłaty
uiszczane są jednorazowo za umieszczenie psa w Schronisku dla bezdomnych zwierząt
w Chełmie ul. Włodawska 23.

KJERCfWNI K

fteferjt
tu j o n i c r w a . l b c h r o n y Sredc i . j . iska
"

LU

Chodel,dn.2009-06-26

Znak: GR 7062/1/2009

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji dla Zwierząt "Argos"
ul. Garncarska 37A
04-886 Warszawa

dotyczy: wniosek o udzielenie informacji publicznej
W odpowiedzi na Wasz wniosek informuję:
l. Gmina Chodel w 2007 i 2008 roku posiadała umowę na interwencję, złapanie,
transport, przyjęcie do schroniska, wyżywienie, utrzymanie, obsługę i opiekę
weterynaryjną z Schroniskiem dla bezdomnych zwierząt
Nowodwór 21-100 Lubartów
2. w schronisku umieszczono:
• 9 psów w 2007
• 11 psów w 2008
3.
• koszt umieszczenia w schronisku w 2007 - 3843 zł
• koszt umieszczenia w schronisku w 2008 - 3843 zł;
Otrzymują:
l .Adresat
2.A/a

/-/Wójt Gminy
Jan Majewski

WÓJT &MINY

21-306Czemierniki
ul. Zamkowa 9

RL 6074/1/09

Czemierniki 02.04.2009 r.

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji dla Zwierząt , Argos
04-886 Warszawa
ul Garncarska 37A

W odpowiedzi na Wasze pismo z dnia 24.03.2009 r. w sprawie opieki
nad bezdomnymi zwierzętami informuję :
- Gmina Czemierniki nie posiada stałej umowy na wyłapywanie bezdomnych
zwierząt, wg potrzeb udziela wyłącznie pojedynczych zleceń
- liczba zwierząt /psów/ wyłapanych i odstawionych do schroniska w roku 2007
i 2008 po l szt, na koszt gminy utrzymywanych jest 10 szt /psy/
- poniesione koszty na opiekę nad zwierzętami w 2007 r. wyniosły 1600 zł, w
roku 2008 poniesione koszty to 2000 zł.

Kazimierz Sobieszek

Dęblin 2009-04-14
Urząd Miasta Dęblin
ul. Rynek 12
08-530 Dęblin

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji dla Zwierząt „Argos"
ul. Garncarska 37A
04 - 886 Warszawa
Znak: GMK. 7082/1/09
W odpowiedzi na pismo z dnia 24.03.2009 r. dotyczące udzielenia informacji
publicznej na temat sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi
zwierzętami" uprzejmie informuję, że:
• odłów bezdomnych zwierząt stwarzających bezpośrednio zagrożenie dla
zdrowia i życia ludzi w 2007 i 2008 r. prowadził Pan Artur Bielawski lekarz
weterynarii zam. Lublin, ul. Legionowa 7a/6, który prowadzi schronisko dla
bezdomnych zwierząt w Puławach, ul. Dęblińska 2,
• w roku 2007 r. terenu Miasta Dęblin odłowiono 36 szt. bezdomnych psów,
• w roku 2008r. z terenu Miasta Dęblin odłowiono 29 szt. bezdomnych psów,
• koszt odłowu wraz z opieką weterynaryjną i kwarantanną za 1 szt. wynosił
w 2007r. - 278,20 zł., a w 2008 r. - 299,60 zł. brutto, w przypadku odłowienia
więcej niż 1 szt. koszt odłowu wynosił w 2007 r. - 203,30 zł., a w 2008 r. - 224,70
zł. brutto za szt.
• koszt wykonanej usługi w 2007 r. wyniósł 7 666 (słownie: siedem tysięcy
sześćset sześćdziesiąt sześć zł.)
• koszt wykonanej usługi w 2008 r. wyniósł 7 578 (słownie: siedem tysięcy
pięćset siedemdziesiąt osiem zł.)

Sp. Robert Wróbel
Tel. 081-8830369
Otrzymują:
1. Adresat

2. A/a

LL
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obi lubelskie

Dołhobyczów, dnia 08.09.2009r.
*

BGK.II.6062/9/2009
Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacja dla Zwierząt "Argos"
Warszawa
Stosownie do wniosku z dnia 24 marca 2009 roku informuję, że zadania
"opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie "powierzone zostały do
wykonania Gminnemu Zakładowi Usług Komunalnych w Dołhobyczowie.
W załączeniu przesyłam pismo Gminnego Zakładu Usług Komunalnych w tej
sprawie.

Im. Józef Demet dech

Dołhobyczów, dnia 01.04.2009r.

Gminny Zakład Uiług
Komunalnych
22-540 Dołhobyczów
td. (064)6532023

Urząd Gminy
w Dołhobyczowie

W odpowiedzi na pismo Biura Ochrony Zwierząt Fundacji dla zwierząt „Agros" z
dnia 24 marca 2009r, informuję że Gminny Zakład Usług Komunalnych w Dołhobyczowie
nie posiada stałych umów na wyłapywanie bezdomnych zwierząt. W sytuacji zaistnienia
takiej potrzeby zawiadamiane jest schronisko dla zwierząt w Zamościu.
W latach 2007-2008 został uśpiony przez Powiatowego Lekarza Weterynarii jeden pies, dwa
zaś zostały zgłoszone do schroniska jako bezdomne. Lekarz weterynarii, zamieszkały na
terenie gminy P. Drewnik, opiekował się bezdomnymi szczeniętami i został zobowiązany do
ich szczepienia.

Marian Czerkawski

l d ©miny 0ołhobyezÓw

n *, n/ ?nnq
Znak

nęć

ii
WÓJT GMINY
DOROHUSK

ROŚ 7621/10/09

Dorohusk, dnia 2.04.2009 r.

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
Fundacji dla zwierząt „ Argos „
UL Garncarska 37 A
04 - 886 Warszawa

W związku z Państwa wnioskiem o udzielenie informacji publicznej informujemy, że
zadanie „ opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie ,, realizowane jest przez
nas od wielu lat, staramy się w miarę możliwości wyłapywać i umieszczać w schronisku takie
zwierzęta, co roku w Budżecie Gminy Dorohusk zapisana jest kwota, którą możemy
dysponować na ten cel.
W roku 2007 na realizację przedmiotowego zadania zapisano 2. 200,00 zł wydano
2. 081,00 zł ; w roku 2008 zapisano 2 000,00 zł wydano około l 800,00 zł. ; na rok 2009
zapisano 3 000, 00 zł.
Gmina korzysta z usług Schroniska dia zwierząt w Chełmie ul. Włodawska 23
administrator Pan Mirosław Blacha oraz firmy - Usługi Sanitarno Porządkowe - Pan Piotr
Łachno ul. Budowlana 14 22 - 400 Zamość .
Usługodawcy za wykonaną usługę wyłapania i umieszczenia w schronisku pobierali
jednorazową opłatę na podstawie wystawionej faktury.
Jednocześnie nadmieniamy, że jesteśmy gminą wiejską , na terenie której w niemal
każdym gospodarstwie jest pies lub kilka, bardzo trudno jest więc zakwalifikować czy pies
biegający po danej wsi jest bezdomny czy nie niejednokrotnie w takiej sytuacji korzystaliśmy
z pomocy policjantów po to, aby wyeliminować fakt istnienia właściciela psa , bo przecież nie
można ludziom zabierać psów tylko dlatego, że chodzą wolno, gdzie na terenach wiejskich
jest tak od wielu lat . Oczywiście zdarzają, się sytuacje , że psy chodzące wolno a mające
właściciela wyrządzają szkody innym, ale za takie szkody odpowiada właściciel psa, my ze
swojej strony upominamy i zwracamy uwagę nieodpowiedzialnym właścicielom psów ale nie
możemy ich tylko dlatego umieszczać w schronisku . Rozdział 7 Regulaminu utrzymania
czystości i porządku na terenie gminy Dorohusk uchwalony Uchwałą Rady Gminy Dorohusk
z dnia 1.06.2007 r. Nr X/41/07 określa jasno zasady i obowiązki osób utrzymujących
zwierzęta domowe między innymi psy i te zasady staramy się egzekwować.

Otrzymują:
l .adresat
2. a/a

LL

URZĄD GMINY DRELÓW
21-570 Drelów, ul. Szkolna 12
NIP 528-10-81-333 Regon 000537987
RGL. 6052 -1/2009

Drelów, dn. 03.04.2009 r.

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji dla Zwierząt „Argos"
ul. Garncarska 37A
04 - 886 Warszawa

W nawiązaniu do pisma z dnia 24 marca 2009 roku dot. udzielenia informacji
publicznej na temat sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi
zwierzętami i ich wyłapywanie", informuję iż:
1. Nasza Gmina nie posiada na stałe umowy na wyłapywanie bezdomnych zwierząt. W
w/w sytuacjach gmina korzysta z usług Firmy: Łukowskie Towarzystwo Przyjaciół
Zwierząt, ul. Międzyrzecka 41/36, 21 - 400 Łuków.
2. W 2007 roku gmina nie poniosła żadnych kosztów w związku z wyłapywaniem i
opieką zwierząt. W 2008 roku gmina zleciła umieszczenie 10 szt. psów w/w
schronisku.
3. Za umieszczenie 10 szt. psów w schronisku nasza gmina poniosła koszt - 1750
złotych brutto.

mgrPio

LU
WÓJT GMINY DUBIENKA
powiat chełmski

Dubienka, dnia 30 kwietnia 2009 r.

GK. 6134/1/09

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
Fundacja dla Zwierząt „Argos"
ul. Garncarska 37 A
04-886 Warszawa
W odpowiedzi na Państwa wniosek z dnia 24 marca 2009 r. oraz działając na
podstawie art. 4 ust. l pkt l ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej
( Dz. U. Nr 112, póz. 1198, z późn. zm. ) przekazuję informację dotyczącą sposobu i skutków
wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie" .
1. W 2007 i 2008 r. Gmina nie posiadała stałych umów na wyłapywanie bezdomnych zwierząt
i zapewnianie im opieki, natomiast udzielała doraźnych zleceń na wyłapywanie bezdomnych
psów.
2. W 2007 r. zlecono jedną usługę na wyłapanie 4 sztuk, w 2008 r. również jedno zlecenie
na wyłapanie l sztuki.
3. Koszt realizacji zadania wyniósł: w 2007 r. 1.200,00 zł, natomiast w 2008 r. 366,00 zł.
We wszystkich przypadkach były to jednorazowe opłaty za umieszczenie zwierząt
w schronisku.

LL

Wójt

Gminy Dzierzkowice

23-251 Dzierzkowice, Terpentyna l, tel. (81) 822-10-06, fax. (81) 822-15-00, e-mail: urzadgminy@dzierzkowice.pl
U R Z Ą D GMINY
23-251 Dzierzkowice
Dzierzkowice dn. 2009-04-20

woj. m b e ł s k i e
Znak: RLG. 6062/37 09
BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
Fundacja dla Zwierząt „Argos"
Ul. Garbarska 37A
04-886 Warszawa

Urząd Gminy w Dzierzkowicach w odpowiedzi na pismo z dnia 24 marca 2009 roku
w sprawie udzielenia informacji na temat sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka
nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie" informuje, że Gmina Dzierzkowice
w 2007 i 2008 roku nie zawierała stałych umów ani nie udzielała zleceń na wyłapywanie
bezdomnych zwierząt. Przypadki które wystąpiły( bezdomne psy) w roku 2008
zagospodarowaliśmy we własnym zakresie.

Z poważaniem
bwski

URZĄD GMINY

21-OeOFajsławice
pow. krasnostawski, woj. lubelskie
teJ (081)5853060

Fajsławice 2009-05-08.
N/znak: GRW/6033/3/09

BIURO OCHRONY ZWIERZĄD
Fundacja dla Zwierząt "Agros"
ul. Garncarska 37A
04-886 Warszawa

W odpowiedzi na wniosek z dnia 24 marca 2009r. - Urząd Gminy w Fajsławicach
przesyła informację dotyczącą opieki nad zwierzętami bezdomnymi::
- gmina w 2007 i 2008r bezdomne zwierzęta przekazywała do schroniska na podstawie
zgłoszenia. Każdorazowe zgłoszenie realizowano na bieżąco.
- wykonanie usługi rozliczne było na podstawie wystawionego rachunku
poniesione koszt wynoszą w 2007r. 1963,00 zł. natomiast w2008r. 1585,56 zł.

U R Z Ą D GMINY
2M36Firlej
woj. lubelskie

Firlej dnia 2.04.2009 r.

BROK EG.6052-4/09-2

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
Fundacja dla Zwierząt „Argos"
KRS: 286138
ul. Garncarska 37 A
04-886 Warszawa
W nawiązaniu do pisma znak: LL 33 z dnia 24.03.2009 r. dotyczącego sposobu i skutków
wykonania zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie" Urząd Gminy
Firlej udziela informacji publicznej.
1. W 2007 r. była podpisana umowa z Łukowskim Towarzystwem Przyjaciół Zwierząt,
natomiast w roku 2008 na zlecenie bezdomne zwierzęta odbierało Schronisko Dla
Bezdomnych Zwierząt w Nowodworze.
2. W 2007 r. 9 szt. dorosłych psów, a w 2008 r. 9 szt. dorosłych i 4 szt. szczeniąt.
3. Koszt realizacji całego zadania w 2007 r. wynosił 800 zł. jednorazowo - przelewem,
a w 2008 r. koszt zadania wynosił 4575 zł. jednorazowo - przelewem.

WÓJT QM1N¥
mer inż. blawomir Cieszko

LL.

URZĄD MIEJSKI»« FR^POŁU
23-440 FrwfHpot
RG. 6052-6/09

Frampol. dn. 06.04.2009 r.

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
Fundacja dla Zwierząt „Argos"
ul. Garncarska 37A
Warszawa

Nawiązując do wniosku o udzielenie informacji publicznej z dnia 24 marca 2009 r.
Urząd Miejski we Frampolu uprzejmie informuje:
Bezpańskie zwierzęta w latach 2007 - 2008 r. miały zapewnioną opiekę w Schronisku
dla bezdomnych zwierząt w Zamościu.
Na koszt gminy do powyższego schroniska przekazano:
w 2007 r.
8 sztuk zwierząt
w 2008 r.
5 ..
Za umieszczenie bezdomnych zwierząt w schronisku pieniądze przekazywane
były przelewem po wystawieniu faktury.
Koszt realizacji zadania w roku 2007 wyniósł 400 zł, w roku 2008 - 200 zł.

Z up.
Hatitia'
lir speklor

ds. ochron^ środowiska i rolnictwa

URZĄD GMINY
21-080 GARBÓW
woj. lubelskie

Garbów, dnia 17.04.2009 r.

Nr 1/09

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
Fundacji dla zwierząt „Argos"
Ul. Garncarska 37 A
04-886 Warszawa

Odpowiadając na Wasz wniosek z dnia 24.03.2009 r. Urząd Gminy Garbów przesyła
następujące informacje:

Cena za jednorazowe
umieszczenie psa w
schronisku
Ilość zwierząt, którym
udzielono pomocy
Koszt realizacji całego
zadania
Forma płatności

2007 r.

2008 r.

299,60 zł

321,00 zł

5

8

1598,00 zł

3745,00 zł

Jednorazowa za
umieszczenie w schronisku
(przelew)

Jednorazowa za
umieszczenie w schronisku
(przelew)

lam RfszJca
'AHZGMiNY

URZĄD GMINY GŁUSK

LL

ul. Gluska 140,20-385 Lublin 6
tel. 75-1»-760 fav 75-18-P-*n

Lublin, dn. 15.04.2009 r.

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji dla Zwierząt „Argos"
ul. Garncarska 37A
04-886 Warszawa

W odpowiedzi na Państwa pismo z dn. 24 marca 2009 r. o udzielenie informacji
publicznej w sprawie wyłapywania bezpańskich zwierząt Urząd Gminy Głusk informuje:
1. w 2007 i 2008 r. Gmina Głusk miała stałą umowę na wyłapywanie bezdomnych zwierząt ze
Schroniskiem Dla Bezdomnych Zwierząt - Małgorzata Szumiło - Nowodwór w Lubartowie.
2. w 2007 r. oddano do schroniska na koszt Urzędu Gminy Głusk łącznie 29 bezpańskich
zwierząt, a w 2008 r. było to 30 bezpańskich zwierząt.
3. całkowity koszt zadania w zakresie wyłapywania bezpańskich zwierząt wyniósł:
- w 2007 roku 11.675,40 zł
- w 2008 roku 12.810,00 zł.
Opłata za umieszczenie zwierzęcia w schronisku była jednorazowa za każde zwierzę,
ustalona wcześniej w drodze podpisanej umowy pomiędzy Schroniskiem wNowodworze
i Gminą Głusk.

Z poważaniem

14,

URZĄD GMINY

Godziszów Trzeci 121 „A"
23-302 Godziszów

tei.(oi5) 3710-002, (015)8711-110

fax. (015)8711-110
www: www.godziszow.pl
e-mail: godziszow_g_s@woi.lublin.pl
GCRtel./fax (015) 8711-477
e-mail: gczkgodziszow@op.pl

Godziszów, dnia 14.03.2009 r.
OŚ-76/1/09

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji dla Zwierząt „Argos"

W odpowiedzi na Wasz wniosek dotyczący udzielenia informacji publicznej na temat
sposobu i skutków wykonania zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich
wyłapywanie" Urząd Gminy Godziszów niniejszym informuje:
1. w 2007 i 2008 roku gmina nie miała podpisanych stałych umów ani też zleceń na
wyłapywanie bezdomnych zwierząt lub zapewnienie im opieki,
2. w latach 2007 i 2008 gmina nie poniosła żadnych kosztów za wyłapanie i utrzymanie
zwierząt,
3. na realizacje całego zadania w latach 2007 i 2008 gmina nie poniosła kosztów.

Z poważaniem

Helena Bańka

"MINY

Otrzymują:
1. Adresat,
2. A/a.
R.Btel. (015)8711 062, (015)8711 477

u
URZĄD GMINY
23-450 Goraj
woj. lubelskie

tel. (084) 685 8.0 02

fax (084) 685 81 18
GK.7063/14/09

Goraj, dnia 15.04.2009 r.

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
Fundacji dla Zwierząt „Argos"
ul. Garncarska 37A
04-886 Warszawa
W odpowiedzi na pismo z dnia 24.03.2009 r. Urząd Gminy Goraj uprzejmie
informuje, że w latach 2007 - 2008 Gmina Goraj nie posiadała stałych umów ani też nie
udzielała zleceń na wyłapywanie bezdomnych zwierząt i/lub zapewnienie im opieki.
Wobec powyższego nie poniesione zostały żadne wydatki w tym zakresie.

mgr inz. zerum GtowdUi
^P^WTTftPT, CMINY

li

23-275 Gościeradów
BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
Fundacji dla Zwierząt „Argos"
ul. Garncarska 37A
04-886 Warszawa
Znak: RZN. 6072 / 2 709

Data: 2009.04.09

W odpowiedzi na pismo z dnia 24 marca 2009 r. / data wpływu 31.03.2009r. / w
sprawie udzielenia informacji publicznej na temat sposobu i skutków wykonywania zadania
„opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie", Wójt Gminy Gościeradów
uprzejmie informuje:
- na terenie Gminy Gościeradów wyłapywanie bezdomnych zwierząt oraz
rozstrzyganie o dalszym postępowaniu z nimi odbywa się na podstawie Uchwały
Nr XXVII / 1917 02 Rady Gminy Gościeradów z dnia 10 sierpnia 2002r.
- w 2007 i 2008 roku gmina miała podpisaną umowę na wyłapywanie bezdomnych
zwierząt ze Schroniskiem Dla Bezdomnych Zwierząt , Nowodwór, 21-100
Lubartów,
- w 2007 roku odłowiono 5 bezdomnych psów , koszt realizacji zadania wyniósł
2135.00 zł i była to jednorazowa opłata za umieszczenie zwierząt w schronisku,
- w 2008 roku odłowiono 12 bezdomnych psów koszt realizacji zadania wyniósł
5124.00 zł i była to jednorazowa opłata za umieszczenie zwierząt w schronisku,
ponadto uiszczono opłatę za rezerwację miejsca w schronisku w wysokości
1464,00 zł oraz 200,00 zł za usługę weterynaryjna za umieszczenie bezdomnego
psa na obserwacji po ugryzieniu człowieka. Razem w 200 8r wydatkowano kwotę
6788,00 żl.
Z up. WÓJTA
Irapektor^JGMnictwa
i Planowan^Ptefestrzennego

OD :URZĄD GMINY GRflBOUIEC

NR FflKSU : 13946512474

28 KUL

W Ó J T G JV1 | M Y
GRABOWfEC
pow, zamojski, woj. lubcLikie

21309 09:30

Grabowiec 27,04,09r.

GKR, 7015/21/09

Biuro Ochrony Zwierząt
ul. Garncarska 37A
04-886 Warszawa

W odpowiedzi na wniosek z dnia 30 marca 2009r, o udzielenie informacji
publicznej na temat sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi
zwierzętami i ich wyłapywanie" informuję, że:
Ad. L Zlecenia wyłapania bezdomnych zwierząt w 2007 i 2008 r. miały firmy Ogród
zoologiczny im, Stefana Milera Schronisko dla bezdomnych psów
Broni 16; 22-400 Zamość oraz

ul. Braterstwa

Piotr Łachno Usługi sanitarno porządkowe

ul. Budowlana 14; 22-400 Zamość,
Ad. 2. Zwierzęta wyłapane: 2007r. szt 4, a w 2008 r. szt 15,

Ad. 3. Koszt realizacji całego zadania: 2007r, to 785,20 zł, a w 2008 r. to 1755,60 zł,

Z up. W ^ J T A
roma$z /JWJW&*1™
GMINY

STR. l

URZĄD GMINY
w Hannie, 22-220 Hanna
REGON 000532524
NJP 530-11*78*348

r

Hanna 2009.04.22

R.L. 6076/3/09
Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacja dla Zwierząt „Agros"
04-886 Warszawa
ul. Garncarska 37A
W odpowiedzi na Wasze pismo z dnia 24 marca 2009 w sprawie udzielenia
informacji na temat sposobów i skutków wykonywania zadania „ opieka nad bezdomnymi
zwierzętami i ich wyłapywania " uprzejmie informuję, że gmina Hanna w 2007 i 2008 roku
nie miała zawartej umowy ani nie zlecała żadnej firmie wyłapywania i opieki nad
bezdomnymi zwierzętami.
Umów nie zawarto gdyż powyższy problem nie występuje w takiej skali aby było
nieodzownym zawarcie umów. Pomimo nie zawarcia umów gmina jest w stałym kontakcie ze
schroniskami dla bezdomnych zwierząt i w przypadku wystąpienia problemu umowa zostanie
zawarta.
W związku z powyższym gmina nie poniosła żadnych kosztów z tego tytułu.
MS/MS
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U R Z Ą D GMINY

22-235 HAŃSK, ul. Osiedlowa 4
woj. lubelskie
NIP 565.12.00-613, REGON 000535304

R. 6134/1/09

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
Fundacji dla Zwierząt „Argos"
ul. Garncarska 37A
04-886 Warszawa

W odpowiedzi na pismo z dnia 24 marca 2009 r. w sprawie udzielenia informacji
publicznej na temat sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi
zwierzętami i ich wyłapywanie" informuję:
Ad. 1. Gmina Hańsk w 2007 i 2008 r. nie miała zawartej umowy na wyłapywanie
bezdomnych zwierząt. W 2007 r. byliśmy natomiast w kontakcie telefonicznym ze schroniskiem
w Lubartowie, a w 2008 - ze schroniskiem w Chełmie mieszczącym się przy ul. Włodawskiej.
Ad. 2. W 2008 r. schronisko w Chełmie odebrało od nas 7 sztuk dorosłych psów oraz l matkę
z 3 oseskami. Ponadto gmina we własnym zakresie starała się szukać opiekunów dla
bezdomnych zwierząt, którzy zapewniliby im utrzymanie i godne warunki bytowania.
Ad. 3. Koszt realizacji całego zadania w 2008 r. wyniósł 3662,00 zł. Formą płatności były
jednorazowe opłaty za umieszczenie zwierząt w schronisku.

W OM J T
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mgr inż. MarmKopienicik
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Horodło 07.04.2009r.

RG0.0717/27/09

Fundacja dla Zwierząt „Argos"
ul Garncarska 37A
04-886 Warszawa

W odpowiedzi na wniosek z dnia 3Q.03,2009r., (data wpływu)
dotyczącego opieki nad bezdomnymi zwierzętami ich wyłapywaniem z terenu gminy Horodło
informuję, że gmina Horodło nie ma na stałe podpisanej umowy z jednostkami zajmującymi
się wyłapywaniem zwierząt i ich opieką. W 2008 roku wynajęliśmy firmę BLA-M1R
ul. Litewska l A, 22-100 Chełm, która zabrała bezdomnego psa i przyjęła do schroniska
(opłata jednorazowa za umieszczenie w schronisku, koszt 549,00 zł.)
Gmina Horodło jest gminą typowo wiejską z przewagą małych gospodarstw i jeśli nawet
zdążaj ą się sygnały od mieszkańców o biegających tzw, bezdomnych psach (bardzo rzadko)
to jesteśmy w stanie sami zorganizować opiekę nad takim zwierzęciem, miejscowi
gospodarze opiekują się nimi chętnie.

Otrzymują:
1. Wnioskodawca

2. A/a

S.
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Uminny /:aKtan usjuc;. 'loniunamycn
w Hrubteszowie z/s w Świerszczowie
Śwtersz^ów 108,22-500 Hruhiaszów
te!7fax 084 69716 60, tal. 084 697 16 61
NiP 919-14-B4-9S2. Regon 950343279

Swierszczów 2008 - 04 - 08

GZUK.7082-4/09
BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
Fundacji dla Zwierząt „Argos"
ul. Garncarska 37A
04-886 Warszawa

Stosownie do pisma z dnia 24 marca 2009r. uprzejmie
informuję, że zadania „opieki nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie" na
terenie gminy Hrubieszów wykonuje nasz Zakład tj. Gminny Zakład Usług
Komunalnych w Hrubieszowie z/s w Świerszczowie jako jednostka organizacyjna
Gminy Hrubieszów i tak:
Ad. l W roku 2007 Zakład zlecał wyłapanie i umieszczenie psów w schronisku
firmie Piotra Łachno Usługi Sanitarno-Porządkowe z Zamościa. Firma ta
umieszczała psy w Schronisku dla Bezdomnych Psów przy Ogrodzie Zoologicznym
w Zamościu.
W roku 2008 zapewnienie opieki bezdomnym psom Zakład zlecał Schronisku dla
Zwierząt w Nowodworze k.Lubartowa.
Ad. 2 W roku 2007 wyłapano 2 psy - koszty ich utrzymania oraz dostarczenia do
schroniska to kwota 200,00zł.
W roku 2008 również wyłapano 2 psy- koszt ich utrzymania oraz dostarczenia do
schroniska to kwota 350,00zł.
Ad. 3 Opłata za umieszczenie psów w schronisku uiszczana przelewem:
w roku 2007- 400,00zł
w roku 2008- 1464,00zł
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BURMISTRZ MIASTA
HRUBIESZOWA

AJR

GMINA

F

22-500 Hrubieszów, u!, mjr H. Dobrzańskisgo „HUBALA" 1
tei/fax 084 696 23 80, 084 696 25 04

e-mail: buimistrz@hrubieszow.Dl
BURMISTRZ MIASTA
Hrubieszowa
GMK.7062-,j(y09

Hrubieszów 12.05.2009r.
BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
Fundacji dla Zwierząt „Agros"
ul. Garncarska 37A
04-886 Warszawa

W odpowiedzi na Państwa pismo w sprawie udzielenia informacji publicznej
na temat sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami
i ich wyłapywanie" informuję co następuje:
Ad l. Gmina Miej ska Hrubieszów ma podpisaną umowę z Lecznicą Weterynaryjną w
Hrubieszowie na usługi związane z: odłowem zwierząt agresywnych, chorych,
rannych ( np. w wypadkach samochodowych). Zwierzęta te są odławiane i
umieszczane na czas leczenia lub obserwacji w Lecznicy. Gmina Miejska
wyposażyła Lecznicę w sprzęt specjalistyczny umożliwiający bezpieczne
schwytanie oraz transport zwierząt. Po wyleczeniu zwierzęta przewożone są do
Schroniska dla zwierząt w Zamościu lub w Nowodworze k/ Lubartowa.
Ad.2 W 2007r. do Lecznicy przyjęto -16 szt. psów , do Schronisk - 21 szt.
W 2008r. do Lecznicy przyjęto - 21 szt. psów, do Schronisk - 34 szt.
Ad.3 Koszty odłowu, leczenia wyżywienia, przewozu oraz umieszczenia w Schronisku
wyniosły w2007r. 10.721,78 zł. , natomiast w 2008r. 27.106,80 zł.
Koszty ponoszone są sukcesywnie w oparciu o bieżąca fakturację za wykonane usługi.
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Izbica, dnia 14 kwietnia 2009r.

PIS. 0717/^/09

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacja dla Zwierząt „Argos"
ul. Garncarska 37 A
04-886 Warszawa
W odpowiedzi na Państwa wniosek o udzielenie informacji na temat sposobu i skutków
wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie", udzielam
odpowiedzi na zamieszczone we wniosku pytania:
1. Gmina w roku 2007 i 2008 nie zawierała umów na wyłapywanie bezdomnych zwierząt.
Jeżeli nie uda się znaleźć osób mogących zapewnić należytej opieki nad bezdomnym
zwierzęciem (głównie są to psy), to na zlecenie wyłapują i zapewniają opiekę nad tymi
zwierzętami najbliższe schroniska dla zwierząt w Zamościu bądź w Chełmie.
2.

Gmina nie prowadzi ewidencji wyłapanych bezdomnych zwierząt w latach 2007 i 2008.

3. Jednorazowy koszt wyłapania oraz umieszczenia w schronisku bezdomnego zwierzęcia
waha się w granicach 400-500 zł.
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Zaś ępca Wójt,

Strona 1 z l

Od:
Do:
Wysłano:
Temat:

"Ewelina Ambryszewska" <ewelina.ambryszewska@wp.pl>
<boz@boz.org.pl>
7 maja 2009 10:24
Bezdomne zwierzęta - Janowiec.

Witam serdecznie!
W odpowiedzi na Państwa wniosek dotyczący udzielenia informacji publicznej, uprzejmie informuję, iż Gmina
Janowiec w 2008 r. podpisała umowę z lekarzem weterynarii Panem Arturem Bielawskim, zam. Lublin ul.
Legionowa 7A/6 na udzielanie pomocy weterynaryjnej. Kwota rezerwowana w budżecie na 2007 r. i 2008 r.
to 1 000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100). Rocznie obserwuje się 2 - 3 - 4 przypadki wymagające
interwencji weterynaryjnej. Koszty ponoszone przez Gminę płacone były w formie zryczałtowanej w
wysokości 300 zł + VAT w 2007 r. i 350 zł WAT w 2008 r. za umieszczenie w schronisku.
Serdecznie pozdrawiam
Urząd Gminy Janowiec
Ewelina Ambryszewska

2009-05-07
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W odpowiedzi na Państwa pismo, Urząd Miejski w Janowie Lubelskim, informuje:
- w roku 2007 usługę wyłapywania bezdomnych zwierząt wykonywał Piotr Łachno Usługi
Sanitarno-Porządkowe, ul. Budowlana 14, 22-400 Zamość, wyłapane zwierzęta były odwiezione
do Schroniska dla bezdomnych psów, ul. Braterstwa Broni 161, 22-400 Zamość
- w roku 2008 podpisano umowę na wyłapywanie z firmą EKO-PARK Andrzej Giżka
- w roku 2007 złapano 8 bezpańskich psów, natomiast w roku 2008 złapano 11 psów, z czego
9 psów znalazło nowych właścicieli, dwa psy bezpańskie poszkodowane w wyniku zdarzeń
drogowych zostały humanitarnie uśpione przez weterynarza.
- koszty związane z wyłapywaniem oraz umieszczeniem bezpańskich psów w schronisku w 2007
roku wyniosły około 7,0 tyś. zł, natomiast w roku 2008 koszty wyłapania, przetrzymywania w
kojcach specjalnie wykonanych na potrzeby przetrzymywania bezpańskich psów okres
kwarantanny około 2 tygodni, szczepienia psów oddawanych nowym właścicielom to około 14 tyś.
zł.
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Janów Podlaski dnia 14.04.2009 r.
GKM. 7050/8/09
Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacja dla Zwierząt „Gros"
ul. Garncarska 37A
04-886 Warszawa
Odpowiadając na pismo z dnia 24 03.2009 r. w sprawie sposobu i skutków
wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie"
uprzejmie informuję co następuje:
1) W 2007 i 2008 r. gmina nie zawierała umów na wyłapywanie bezdomnych
zwierząt,
2) W 2007 r. zostały „wyłapane" przez pracowników Urzędu Gminy dwa bezdomne
psy a w 2008 r. jeden, którym znaleziono nowych właścicieli. Z uwagi na krótki
okres utrzymania psów (l dzień) Gmina nie poniosła kosztów.

i up
mgr
ZASTĘPCA
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Jarczów, dnia 01.04.2009 r.

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
Fundacja dla Zwierząt „ Argos"
Warszawa

Urząd Gminy w Jarczowie odpowiadając na pismo z dnia
24.03.2009 r. informuje , że w 2007 i 2008 r. gmina nie miała stałej umowy na wyłapywanie
bezdomnych zwierząt. Udzielano zleceń na wyłapywanie bezdomnych zwierząt .W roku
2007 przekazano do schroniska l psa ( opłata jednorazowa 488,90 zł. w tym : za przyjęcie
psa 200,00 zł, usługa sanitarna, odłapanie psa, dostarczenie do schroniska 288,90 zł.).
W roku 2008 przekazano do schroniska l psa (opłata jednorazowa 392,60 zł. w tym : za
przyjęcie psa 200,00 , usługa sanitarna, odłapanie psa, dostarczenie do schroniska 192,60 zł.

i/l*
/ mgr Zdzisław

Wojnar

Urząd Gminy Jastków
ul. Chmielowa 3 21-002 Jastków
tel: 502-04-25 fax: 502-01-44
NIP: 713-10-30-382

Internet:
http ://www.j astkow.pl
poczta@j astkow.pl
Jastków, dnia 14-04-2009

RO/UA/6052/4/2009-2

Biuro Ochrony Zwierząt Fundacja dla
Zwierząt "Argos"
ul. Garncarska 37A
04-886 Warszawa

W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej na temat sposobu i skutków
wykonywania zadania „opieki nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywania" Urząd Gminy
Jastków informuje:
Do dn. 05.08.2008r. Gmina Jastków wyłapywanie bezpańskich zwierząt realizowała w oparciu o
stałą umowę zawartą w dniu 01.10.2003r.

z Arturem Bielawskim - lekarzem weterynarii

prowadzącym działalność gospodarczą w zakresie usług weterynaryjnych ul. Legionowa 7A/6, 20053 Lublin. Po rozwiązaniu niniejszej umowy z przyczyn technicznych w dniu 11.08.2008r. została
zawarta umowa z Gerardem Góreckim - lekarzem weterynarii.
W ramach w/w umowy realizowane jest wyłapywanie

bezdomnych zwierząt nadmiernie

agresywnych powodujących zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi oraz chorych i okaleczonych,
wymagających interwencji weterynaryjnej, udzielanie niezbędnej opieki weterynaryjnej oraz pobyt
zwierząt w Schronisku.
W roku 2007 odłowiono 14 psów a w roku 2008 - 22 psy.
Całkowity koszt realizacji zadania ( w ramach w/w umów)wyniósł odpowiednio 3.950,10 zł oraz
7.040,60 zł. Forma płatności - przelewem po otrzymaniu rachunku.

'cmrony Środowiska

00G012UU0

Bank Ochrony Środowiska O/Lublin: 29 1540 1144 2001 6402 9492 0003
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BURMISTRZ JÓZEFOWA
1725

23-460 Józefów, ul. T. Kościuszki 37, pow. biłgorajski, woj. lubelskie
tel./fax: (0-84) 687-81-33, e-mail: roman.dziura@ejozefow.pl
www.ejozefow.pl, REGON 000545691, NIP 918-10-39-819

'BUTTTtiStrZ JÓZefoWO.
IOSR 6134/4/09

Józefów, dnia 22 kwietnia 2009 r.

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
Fundacja dla Zwierząt "Argos"
ul. Garncarska 37 A
04-886 Warszawa

W odpowiedzi na wniosek data wpływu 30 marca 2009 r. dotyczący udzielenia
informacji publicznej na temat sposobu i skutków wykonywania zadania "opieka nad
bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie" przewidzianego ustawą o ochronie zwierząt
pragnę poinformować, że:
1. Gmina Józefów nie ma stałej umowy podpisanej z podmiotem posiadającym
zezwolenie na wyłapywanie bezpańskich zwierząt i zapewnienie im opieki. Najbliższy
podmiot posiadający zezwolenie na prowadzenie tego typu działalności jest
w Zamościu. Ze względu na brak miejsca w schronisku dla zwierząt w Zamościu,
a także w innych schroniskach położonych w woj. lubelskim nie ma możliwości
podpisania takiej umowy. Zadanie do tej pory realizowane było na zasadzie zlecenia.
Pomocy przy poskromieniu zwierząt udzielał lekarz weterynarii w sposób zgodny
z etyką weterynaryjną następnie zwierzę było transportowane do najbliżej
położonego schroniska w Zamościu, gdzie za opłatą było przyjmowane. Obecnie ze
względu na brak miejsc stworzono czasowe przytulisko w którym przebywa obecnie
3-4 szt. psów, liczba ta waha się, gdyż czasami udaje się znaleźć właściciela dla
bezpańskiego zwierzęcia
2. W roku 2007 wyłapano i przekazano do schroniska w Zamościu: 7 szt. psów, l szt.
została poddana eutanazji l szt. znalazła się na obserwacji. Natomiast w roku 2008
wyłapano i przekazano do schroniska w Zamościu ok. 30 sztuk zwierząt, eutanazji
poddano natomiast 3 szt..
3. Koszt realizacji zadania w roku 2007 wyniósł: 3 258,69 zł, a za rok 2008 - 6 376,45 zł forma płatności za umieszczenie w schronisku była jednorazowa za każdorazowe
przyjęcie zwierząt do schroniska (200 zł/szt).

Z poważaniem

Roman Dziura
Do wiadomości:
1. A/a

.'
U R Z Ą D GMIN*
24-340 Józefów nad Wisłą
ul. Opolska 33 F
e-mail: Jozefow@lubelskie.pl
Tel. 081 828 83 20. Fax 081 828 50 70

Józefów nad Wisła 2009-0402

UGIP7624\11\09

Biuro Ochrony Zwierząt

Fundacja dla Zwierząt „Argos"
Warszawa

W odpowiedzi na pismo z dnia 24 marca 2009r Urząd Gminy w Józefowie na d Wista
informuje:
-gmina nie posiada stałej umowy na wyłapywanie bezdomnych zwierząt.
-w 2008r gmina zleciła zabranie l szt .psa do schroniska dla bezdomnych zwierząt.
- koszt poniesiony to 732zł. zapłacono na podstawie faktury przelewem.

WÓJT
G A/11M Y K A MIEŃ

Kamień, dnia l kwietnia 2009 r.

Ośr. 7062/14/09

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
Fundacji dla zwierząt „Argos"
ul. Garncarska 37A
04-886 Warszawa

W odpowiedzi na pismo z dnia 24 marca 2009 r. dotyczące udzielenia informacji
publicznej na temat sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi
zwierzętami i ich wyłapywanie"

przewidzianego ustawą o ochronie zwierząt uprzejmie

informuję, iż Gmina Kamień nie zawarła umowy na stałe / okresowe wyłapywanie
bezdomnych zwierząt. Realizacja powyższego obowiązku odbywa się poprzez doraźne
wyłapywanie bezdomnych zwierząt przez pracowników schroniska w Chełmie na zlecenie
tut. urzędu. Jednocześnie informuję, że w roku 2007 i 2008 nie poniesiono kosztów
związanych z realizacją po wyższego zadania.

Roman Kandzlora

RG 6052/2/2009

Kamionka dnia 14,04,2009

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
Fundacja dla Zwierząt „Agros"
ul. Garncarska 37A
04-886 W a r s z a w a

W nawiązaniu do Waszego pisma z dnia 24 marca 2009r. dot. sposobu
i skutków wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich
wyłapywanie" przewidzianego ustawą o ochronie zwierząt Urząd Gminy
w Kamionce informuje, że :
1. od stycznia 2007r.do września 2007r gmina udzielała jednorazowych zleceń na
wyłapywanie bezdomnych zwierząt Schronisku Bezdomnych Zwierząt
w Nowodworze a od października 2007r i nadal ma zawartą stałą umowy na
wyłapywanie bezdomnych zwierząt zapewnienie im opieki z Łukowskim
Towarzystwem Przyjaciół Zwierząt.
2. na koszt gminy w 2007r na terenie gminy złapane zostało 15 psów
a w 2008r. 16 psów .
3. koszt realizacji całego zadania za jednorazowe umieszczanie w schronisku
w 2007r. wyniósł 4 270zł a 2008r. l 000,00 zł
natomiast opłata ryczałtowa w 2007 r wyniosła 600,00zł a 2008r. 2 400.00zł.

Z up. Wójta
inż. Wanda Gęba!
Sekretarz Gminy

UL
URZĄD GMINY
24-310 Karczmiska

woj. lubelskie
te). /fax (081) 828 70 26
N! ł P 7 1 7. 13-O4.377

Karczmiska dnia 08-04-2009r.

RL 6133/1/09

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji dla Zwierząt „ ARGOS"
ul. Garncarska 37A
04-886 Warszawa.

W odpowiedzi na pismo z dnia 24 marca 2009r. Urząd Gminy w Karczmiskach
informuje :
- gmina w 2007 i 2008roku miała podpisaną umowę na wyłapywanie bezdomnych
zwierząt ze Schroniskiem Dla Bezdomnych Zwierząt - Małgorzata Szumiło w
Nowodworze, 21-100 Lubartów.
- w 2007roku wyłapano 7 szt. psów za kwotę 2989zł.
w 2008roku wyłapano 7 szt. psów za kwotę 5983zł. ( w tym opłata za rezerwację
miejsca w schronisku)
- płatność była dokonywana po wykonaniu zlecenia i wystawieniu faktury.

LU

Kazimierz Dolny, dnia 08.04.2009 r.

URZĄD MIASTA

24-120 Kazimierz Dolny
ul. Senatorska 5

tel. 88-10-136,88-10-212
tel.88-10-112, fax 88-10-213

RGN 7080/3/09

Biuro Ochrony Zwierząt

Fundacji dla Zwierząt „ Argos"

KRS:286138
ul. Garncarska 37A, 04 - 886 Warszawa

W odpowiedzi na wniosek z dnia 24 marca 2009 r. dotyczącego informacji na temat sposobu
i skutków wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie"
uprzejmie informuję, że umowy na stałe Gmina nie zawarła, usługi stale wykonywał Pan Andrzej
Bielawski- lekarz weterynarii zam. Lublin ul. Legionowa 7a/6, który prowadził działalność
gospodarczą w zakresie usług weterynaryjnych.
W 2007 r. odłowiono 16 sztuk bezpańskich, agresywnych, psów, koszt realizacji całego
zadania, w tym utrzymanie psów w schronisku wynosił 4 396,20 zł brutto ( forma płatności
jednorazowa za umieszczenie psa w schronisku), natomiast w 2008 r. odłowiono 8 sztuk
bezpańskich , agresywnych, psów koszt realizacji całego zadania to 2 728,50 zł brutto.

Zup.
Otrzymują:
1. Adresat
2. A/a

Żurawiecki

LL

URZĄD GMINY

KAKOLEWNICA WSCHODNIA
21-302 Kąkolewnica Wschodnia

Kąkolewnica, 07.04.2009r.

GK. III.7062-17/2009

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
Fundacja dla Zwierząt „Argos"
ul. Garncarska 37A
04-886 Warszawa

W odpowiedzi na pismo nr LL 62 z dnia 24 marca 2009 roku, Urząd Gminy
Kąkolewnica Wschodnia udziela informacji na temat sposobu i skutków wykonywania
zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie":
1. W 2007 roku Gmina korzystała z usług Schroniska dla bezdomnych zwierząt,
Nowodwór, 21-100 Lubartów, a w 2008 roku podpisała umowę na wyłapywania
bezdomnych zwierząt z Łukowskim Towarzystwem Przyjaciół Zwierząt, ul.
Międzyrzecka 41/36, 21-400 Łuków.
2. W 2007 roku na koszt Gminy wyłapano 6 szt. bezdomnych psów, a w 2008 roku 4 szt.
3. Koszt wyłapania bezdomnych psów w 2,007 roku wyniósł 2562,00 zł i była to
jednorazowa opłata za wyłapania i umieszczenie zwierząt w schronisku, a w 2008
roku za miesiące XI i XII zapłacono 400 zł i była to opłata ryczałtowa.

Z upJPÓ JTI
Sp. A.Sz.

mgr inz. Jacek Zgorzałek
Sekretarz Gminy

LL

URZĄD MIEJSKI

21-150 Kock, ul. J. Krasickiego27
te! /0-81/859-10-04, 859-10-05
- 000527842-

Kock, dnia 10.04.2009 r.

RG. 7082/2/09

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji dla Zwierząt "Argos"
ul. Garncarska 37A
04-889 Warszawa

Odpowiedając na wniosek o udzielenie informacji publicznej dot. sposobu
i skutków wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich
wyłapywanie"z dnia 14 marca 2009 r. Urząd Miejski w Kocku udziela następujących
informacji:
1. W 2007 r. do l września Gmina Kock udzieliła zleceń na wyłapywanie
bezdomych zwierząt i dalszą opiekę „Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt"
Nowodwór, 21-100 Lubartów. Od l września 2007 r. do 31.12. 2007 r.
Gmina Kock podpisała umowę do przeprowadzenia wyłapywania zwierząt z
terenu Gminy Kock "Łukowskiemu Towarzystwu Przyjaciół Zwierząt" ul.
Międzyrzecka 41/36, 21-400 Łuków. Na 2008 rok podpisano również umowę
z "Łukowskim Towarzystwem Przyjaciół Zwierząt" ul. Międzyrzecka 41/36
w Luko wie.
2. W roku 2007 wyłapanych zostało 15szt. bezdomnych psów z terenu Miasta
i Gminy Kock., a w roku 2008 - 44szt.
3. Koszt realizacji zadania w roku 2007 wyniósł 4 216.00 zł., w roku 2008
- 2 400zł. Forma płatności jednorazowa za umieszczenie zwierząt w
schronisku oraz z góry z tytuły wykonania umowy.
l up. Burmistrza Miasta Kock
mar
i$L'JfaMa<*faIisiurski
|erow^SWButownictwav .
Ochrony Środowiska l Nieruchomości

JRZĄD GMIN"*
21-509 Kodeń
powiat bialski
woj. lubelski*

Kodeń. 31.03.2009r.

BIURO OCHRONY
ZWIERZĄT
ul.Garnacrska 37 A
04-886 Warszawa

W odpowiedzi na Wasze pismo z dnia 24 marca 2009r. \v sprimie ..opieki nad
bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywaniem" Urząd Gminy w Kodniu informuje:
-gmina Kodeń w latach 2007-2008 nie posiadała stałych umów i nie zlecała
wyłapywanie bezdomnych zwierząt w związku z powyższym nie ponosiła żadnych kosztów z
tym związanych.
Ponadto pragnę nadmienić, że dnia 28 stycznia 2009r. tutejszy Urząd Gminy wystąpił
z pisemną propozycją w sprawie nawiązania współpracy w tym zakresie do:
1. Schronisko dla Zwierząt w Chełmie
2. Schronisko dla Zwierząt w Lubartowie
3. Przytulisko dla Zwierząt w Puławach
4. Schronisko dla Zwierząt w Zamościu
5. Schronisko dla Zwierząt w Krzesimowie.
Do dnia dzisiejszego Urząd Gminy nie otrzymał żadnych propozycji związanych z
wyłapywaniem bezdomnych zwierząt na terenie naszej gminy.

Z poważaniem

'y

Stronalzl

Od:
Do:
Wysłano:
Temat:

"Krzysztof Kalinowski" <krzysztof.kalinowski@komarowka.home.pl>
<boz@boz.org.pl>
9 kwietnia 2009 11:52
Informacja "opieka nad bezdomnymi zwierzętami"

Witam,
w odpowiedzi na Państwa wniosek informuję, iż:
ad 1) Gmina nie posiada umowy ze schroniskiem dla zwierząt, natomiast zlecała wyłapanie pracownikom schroniska w
Białej Podlaskiej (w 2007 r) oraz w Lubartowie (w 2008 r).
ad 2) w 2007 roku wyłapano i przekazano do schronisk 2 psy, zaś w 2008 roku 4 psy i 5 szczeniąt
ad 3) poniesione w związku z powyższym koszty: w 2007 - 350,00 zł, zaś w 2008 -1 614,00 zł.

Pozdrawiam,
Krzysztof Kalinowski
Inspektor ds. rolnictwa, gospodarki gruntami i ochrony środowiska

2009-04-09

Strona l z l

Argos/BOZ
Od:
Do:
Wysłano:
Temat:

"UG Komarów-Osada" <poczta@komarow.pl>
<boz@boz.org.pl>
14 maja 2009 23:09
Dotyczy sposobu i skutków wykonywania zadania opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich
wyłapywanie

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacja dla Zwierząt „Argos"
UL Garncarska 37A
04-886 Warszawa
W odpowiedzi na przesłany wniosek o udzielenie informacji publicznej na temat sposobu i
skutków wykonania zadania „opieka nad zwierzętami i ich wyłapywanie" przewidzianego ustawą o
ochronie zwierząt informuję, że w latach 2007 i 2008 Gmina Komarów-Osada nie posiadała stałych
umów w zakresie wyłapywania bezdomnych zwierząt lub zapewnienia im opieki. Przypadki tego
rodzaju miały charakter doraźny na zasadzie pojedynczych zleceń. W 2007 roku odłowiono 2
bezdomne psy, w 2008 r. l psa. Ogólny koszt realizacji zadania w zakresie odłowienia i
umieszczenia w schronisku w 2007 r. wyniósł 785,20 zł, 2008 r - 288,9 zł. Opłata miała charakter
jednorazowy za umieszczenie w schronisku.

2009-05-15

UTŁZĄD GMINY
KONOPNICA
21-C30 Motycz, woj. lubelskie
•l. 503-10-19, 503-10-81, fax 503-10-82

SEGON 000537935, Nip 713-23-62-459
OŚR-7080/3/2009

LL

Konopnica 2009-04-29

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
Fundacji dla Zwierząt „Argos"
ul. Garncarska 37A
04-886 Warszawa

Odpowiadając na pismo o udzielenie informacji na temat sposobu i skutków
wykonywania zadania pn. „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich
wyłapywanie", przesyłam wnioskowane informacje:
1. Zarówno w 2007 r. jak i 2008 r. Gmina Konopnica miała podpisaną stałą
umowę na wyłapywanie bezdomnych zwierząt i zapewnienie im opieki ze
Schroniskiem dla Bezdomnych Zwierząt Nowodwór, 21-100 Lubartów.
2. W roku 2007 odłowionych i zabranych do schroniska zostało 32 psy,
natomiast w 2008 roku odłowiono i zabrano do schroniska 37 psów.
3. Koszt realizacji zadania w roku 2007 - 13 664,00 zł,
w roku 2008-15 999,00 zł.
Jednorazowa opłata obejmowała odłowienie psa, przetransportowanie go do
schroniska, zapewnienie mu godziwych warunków bytu, wyżywienia, obsługi
i opieki weterynaryjnej. Opłaty ponoszone były po wykonaniu usługi.

mgr

pow.
GKM.^B2/f/2009

Konstantynów, 06.04.2009

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
Fundacji dla Zwierząt „Argos"
ul. Garncarska 37A
04-886 Warszawa

W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej z dnia
24 marca 2009 r. informuję że Gmina Konstantynów, w 2007 i 2008 roku, nie
posiadała podpisanej stałej umowy na wyłapywanie bezdomnych zwierząt.
Wynika to z faktu iż do tej pory ten problem w gminie się nie pojawił.

JK

Z poważaniem

URM, „ONI KOŃSKOWOU
-01.
716-21-42-9

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacja dla Zwierząt
„ARGOS"

ul. Garncarska 37 A
Warszawa

GK

0

Końskowola 9.04.2009 r.

W odpowiedzi na pismo z dnia 24.03.2009 r. Urząd Gminy w Końskowoli
informuje:
1. Gmina w latach 2007, 2008 zlecała wyłapywanie bezdomnych zwierząt
schronisku w Puławach
2. W 2007 roku zlecono wyłapanie 7 szt. psów, oraz oddano do schroniska
l szt. bocian; w 2008 roku zlecono wyłapanie 2 szt. piesków.
3. Koszt realizacji zadania w roku 2007 wyniósł - 1817,18 zł. , zaś w 2008
roku - 695,50 zł. Płatność jednorazowa za złapanie i dostarczenie do
schroniska.

mgr Arkadiusz Gałązka

URZĄD MIEJSKI

w KRASNOBRODZIE
22-440 KRASIMOBRÓD

L L.

5

Ol 6134/2/09

Krasnobród 2009-04-07

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji dla Zwierząt „Argos"
Ul. Garncarska 37A
04-886 Warszawa

W odpowiedzi na Wasze pismo z dnia 24.03.2009r dot. informacji na
temat wykonywania zadań opieki nad bezdomnymi zwierzętami i ich
wyłapywanie Urząd Miejski w Krasnobrodzie uprzejmie informuje:
Ad . l W latach 2007 i 2008 Gmina Krasnobród nie posiadała stałych umów
na wyłapywanie bezdomnych zwierząt i zapewnienie im opieki.
W miarę zgłoszeń udzielane były zlecenia pojedyncze na wyłapywanie
psów i ich przechowywanie ze Schroniskiem dla Zwierząt w Zamościu.
W przypadku psów chorych udzielane było zlecenie dla miejscowego
lekarza weterynarii o obserwacje i leczenie.
Ad 2. Gmina nie prowadzi ewidencji wyłapywanych lub utrzymywanych na
koszt gminy psów. W zależności od zgłoszeń jest ich od kilku do
kilkunastu rocznie
Ad 3. Gmina nie prowadzi oddzielnej ewidencji realizacji tego zadania.
Określenie kosztów tego zadania wymagałoby analizy całości
dokumentacji finansowej gminy
Gmina realizuje płatność za zlecenie według przedłożonej przez
zleceniobiorcę faktury. Średni koszt złapania jednego psa wraz
z umieszczeniem w
schronisku wynosił w 2008r około 500zł.

BURMISTRZ KRAS/JOBRODU

/
mgr Janilsz Oś

URZĄD MIASTA KRASNYSTAW
22-300 Krasnystaw, Plac 3-go Maja 29
STRAŻ MIEJSKA

SM 0717/18/09

Krasnystaw 09.04.2009r.

Biuro Ochrony Zwierząt
Ul. Garncarska 37A
04-886 Warszawa

W odpowiedzi na pismo z dnia 24 marca 2009 roku z prośbą o informacje na
temat opieki nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywaniu informuję, że Miasto
Krasnystaw w drodze corocznego przetargu wyłania podmiot gospodarczy, który prowadzi
odłów oraz opiekuje się odłowionymi psami z terenu Krasnegostawu. Sytuacja ta dotyczy
zwierząt stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla mieszkańców. W odniesieniu do
zwierząt chorych, po wypadkach lub wymagających natychmiastowej pomocy
współpracujemy z prywatną miejscową Przychodnią Weterynaryjną ESKULAP, która w
zależności od wykonanej usługi wystawia faktury regulowane przez Urząd Miasta. W 2007r
oraz 2008 roku odławianie psów z terenu Krasnegostawu prowadziło Schronisko Dla
Bezdomnych Zwierząt Nowodwór 6
W 2007 roku odłowiono 34 psy za sumę
14,518,00zł
W 2008 roku odłowiono 36 psów za sumę 15,783.00zł
Należność jest regulowana na podstawie faktur wystawianych za wykonaną usługę.

P.O. KOMĘ
Straży

•Jacek

Urząd Gminy
23-200 Kraśnik » ul Piłsudskiego l * tel. (81) 884 34 27 » fax: (81) 825 23 38
e-maii: krasnik_g@woi.lub!in.pi » krasnik_g_s@woi,lubiin.pl

Kraśnik, dn. 09.04.2009 r.

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji dla Zwierząt „Argos"
ul. Garncarska 37 A
04-886 Warszawa
RS.6134/1/09
W odpowiedzi na Państwa pismo z dnia 24 marca 2009 dotyczącego sposobu
i skutków wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami ich
wyłapywanie" informuję, że:
l . Gmina Kraśnik w roku 2007 oraz 2008 nie miała stałej umowy na
wyłapywanie bezdomnych zwierząt, nie było także przypadku zlecenia
wykonania powyższej czynności w związku z tym
2. nie wyłapywano i nie utrzymywano wyłapanych zwierząt na koszt gminy.
Zup.

Marze

Wójta
QTG n t

Otrzymują:
1. adresat
2. aa

www.krasnik.woi.lublin.pl

Kraśnik

Urząd Miasta Kraśnik
23-200 Kraśnik, ul. Lubelska 84*W

1377

« Kancelaria
tel. 8! 825 i 5 72
iax 81 825 27 09

wwwJirasnik.pl

e-mail: k
Kraśnik. dnia 16.04.2009r.

GM.GK. 7082-1/09

• Biuro R u r m i s t r / a
tel. 8! 825 15 20-23
« Sekretarz Miasta
tel. 81 825 15 24
• Skarbnik Miasta
tel 81 825 15 25
• Wydział Finansowy
A S25 15 30

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
Fundacja dla Zwierząt „Argos"
ul. Garncarska 37A
04-886 Warszawa

• Wydział Administracyjny
i Spraw Obywatelskich
tel. 81 825 15 32
» W y d z i a ł Gospodarki Mieniem
rei. 5! 825 15 47
" Wydział Inwestycji
i P l a n o w a n i a Przestrzennego
tel. 81 825 15 60
• Straż Miejska
tel. 81 825 1543,986
» L rząd Stanu Cywilnego
lei. 81 825 15 74

Po zapoznaniu się z wnioskiem z dnia 24 marca 2009r. dotyczącego
udzielenia informacji publicznej na temat zasobu i skutków wykonywania
zadania w zakresie „opieki nad bezdomnymi zwierzętami i ich
wyłapywaniem", informuję iż w latach 2007/2008 Urząd Miasta Kraśnik miał
zawartą umowę na odławianie bezdomnych zwierząt ze Schroniskiem Dla
Bezdomnych Zwierząt Nowotwór, Małgorzata Szumiło 21-100 Lubartów.
W ramach tej umowy w roku 2007 dokonano odłowu 49 sztuk,
natomiast w 2008 r. 34 sztuki. Za odłowione zwierzęta płaciliśmy przelewem
po otrzymaniu faktury zryczałtowaną kwotę, której wysokość uzależniona była
od wieku zwierząt.

MP: 715-020-24-01
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Z poważaniem :
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Kraśnik

-Gmina Pr/yja'/na Środowisku"

Li-

WÓJT GMINY KRYNICE
22-610 K R Y N I C E

woj. l u b e l s k i e
IR.6071-1/2009

Krynice,2009 - 04 -10

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
Fundacji dla Zwierząt "Argos"
04-886 Warszawa
ul.Garncarska 37A

W odpowiedzi na pismo z dnia 24 marca 2009r. - _Urząd Gminy Krynice informuj e,że
gmina nie zawierała stałych umów i nie udzielała zleceń na wyłapywanie bezdomnych
zwierząt w latach 2007 i 2008,nie wystąpiły przypadki pokrywania kosztów przez gminę
wylapywania,utrzymywania i umieszczania bezdomnych zwierząt w schronisku.

T J r i a /ie j nisko

INSPEtOOR Q ' $ R O L N I C T W A

23-110 Krzczonów woj. lubelskie
tel. 815664051,815664053, fax 8156640'

p 713-10-45-596

N!

Krzczonów 17. 04. 2009
Nasz znak:OŚ.AG.7080/l/2009
Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacja dla Zwierząt „ Argos"
ul. Garncarska 37A
04-886 Warszawa

W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej z dnia 31 -03- 2009 r.
informujemy, że Urząd Gminy Krzczonów nie posiada podpisanej umowy na stałe z żadnym
schroniskiem (brak na terenie województwa schroniska, które byłoby zainteresowane
podpisaniem z nami umowy. Schroniska odpowiadają, że nie są w stanie wywiązać się z
kolejnych umów). Zlecaliśmy odbiór zwierząt Schronisku dla bezdomnych zwierząt
Nowodwór, 21-100 Lubartów; Usługi Sanitarno - Porządkowe ul. Budowlana 12 22 - 400
Zamość; Ogród Zoologiczny im. Stefana Milera Schronisko dla Bezdomnych Psów ul.
Braterstwa Broni 161 22-400 Zamość.
Urząd Gminy w 2007 roku umieścił w schroniskach 9 psów, natomiast w 2008 roku
żadnego. Za umieszczenie 9 psów w 2007 roku zapłacił 2623.90zł, formą płatności był
jednorazowy przelew na konto schroniska za odbiór zwierząt z terenu gminy.

t Gminy
L—

dań Podsiadh

ul. Lubelska 77

21-050 Piaski

Piaski, 2009-04-07

IR- 7080/2/09

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacja dla Zwierząt „Argos"
ul. Garncarska 37A
04-886 Warszawa

1. Urząd Miejski w Piaskach informuję, że w latach 2007 i 2008
umowy stałe na wyłapywanie bezdomnych zwierząt zostały
podpisane ze Schroniskiem dla Zwierząt w Krzesimowie, powiat
świdnicki.
2. W 2007 roku wyłapano na terenie gminy 12 psów, a w 2008 r.
-19 szt.

3. Koszt realizacji zadania wyniósł w roku 2007 - 5000 zł., a 2008 r. 8000 zł. Forma płatności za opiekę nad zwierzętami - wpłata
jednorazowa w 2007 r. i w dwóch ratach w roku 2008 r.

Z up. BURMISTRZA
MarcinflNajda

Sekreta/i Gminy

WÓJT GMINY KURÓW

Kurów, dn. 07.03.2009 r.

woj. lubelskie

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
Fundacji dla Zwierząt „Argos"
ul. Garncarska 37A
04-886 Warszawa

W odpowiedzi

na wniosek z dn. 24 marca 2009 r. (wpłynęło 31.03.2009 r.) o

udzielenie informacji publicznej na temat sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka
nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie" przewidzianego ustawą o ochronie
zwierząt informuję, że:
1. Gmina Kurów w 2007 r. i 2008 r. nie miała zwartej stałej umowy na wyłapywanie
bezdomnych zwierząt. W zaistniałym przypadku Gmina powyższe zadanie złapania
bezdomnego zwierzęcia zleca przeszkolonemu pracownikowi jednostki organizacyjnej
gminy - Zakładowi Usług Komunalnych. W bazie ZUK-u na okres czasowy
zapewniana jest mu opieka, schronienie i wyżywienie. Zwierzę poddane jest badaniom
i w uzasadnionych przypadkach obserwacji przez lekarza weterynarii. W przypadku
nie znalezienia właściciela zwierzęcia jest ono oddawane do przytuliska bądź
schroniska.
2.

2007 r. - przez cały rok dokarmiano l bezpańskiego psa, dokonano wyłapania 2
bezdomnych agresywnych psów i poddano ich sadacji farmakologicznej w lecznicy
weterynaryjnej, dokonano również uśpienia l bezpańskiego psa, który uległ kolizji z
pojazdem samochodowym.
2008 r. również przez cały rok dokarmiano l bezpańskiego psa, wyłapano i
uśpiono agresywnego psa i oddano zwłoki do utylizacji, wywieziono i zutylizowano l
zabitego łosia.

3. Koszt realizacji całego zadania w 2007 r. - 1.103,21 zł /głównie przelew za
wykonanie usługi na podstawie f-ry lub rachunku/, w 2008 r. 1.510,69 zł / przelew za
wykonanie usługi na podstawie wystawionej f-ry lub rachunku/.

Stanis.

P i k 10-KWI-09 10:24

ŻUK I H Z/S KOLSKROBÓW

0 81 8553002

Zakład Usług
• lomu&alnych i "

21Wl 00 Lubartów

i Skrobów 104, td. 855-30-02
REGON 430731222, N1P 714^3-57^58

Skrobów Kolonia, dnia l O kwietnia 2009 r.

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
Fundacji dla Zwierząt „Argos"
ul. Garncarska 37A
04-886 Warszawa
Znak: 7080/153 /09
dotyczy: udzielenia informacji publicznej.
W odpowiedzi na Państwa wniosek z dnia 24 marca 2009 roku o udzielenie informacji
publicznej na temat skutków wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami
i ich wyłapywanie" przesyłamy odpowiedzi na podjęte zagadnienia:
1. W 2007 i 2008 roku gmina zawierała umowy z Panią Małgorzatą Jadwigą Szumiło
zam. ul. Targowa 2/43, 21-120 Lublin, prowadzącą Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt
z/s w Nowodworze, 21-100 Lubartów.
2. Liczba bezdomnych psów schwytanych i przyjętych do schroniska wyniosła:
- w 2007 roku - 33 szt.
-w 2008 roku-25 szt.
3. Koszt realizacji zadania wyłapania bezdomnych psów i umieszczenia ich w schronisku
za 2007 rok wyniósł 14.701,00 zł„ a za 2008 r. 15.923,39 zł. (opłata jednorazowa łączna
za umieszczenie zwierząt w schronisku).

mgr Inź, Waldemar Kulo
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Biuro Ochrony Zwierząt

Fundacji dla Zwierząt „ Argos"
ul. Garncarska 37A
04-886 Warszawa

Udzielam odpowiedzi na wniosek LL 85 z dnia 24 marca 2009 r. o udzielenie
informacji publicznej :
1. Gmina Miasto Lubartów w latach 2007 i 2008 miała zawartą umowę stałą z osobą
prowadząca Schronisko Dla Bezdomnych Zwierząt w Nowodworze, 21-100 Lubartów na:
- wyłapywanie bezdomnych zwierząt, zapewnienie im transportu i opieki w schronisku,
- opiekę nad rannymi w wypadkach ulicznych psami i kotami.
- interwencję ( zbieranie i unieszkodliwianie) zwierząt martwych znajdujących się na
terenach publicznych miasta Lubartów.
2. W 2007 r. było około 260 skarg mieszkańców na zabłąkane , pozostawione bez należytej
opieki lub przeszkadzające w najróżniejszy sposób zwierzęta sąsiadów .
42 razy interweniowano w sprawie nieznanych ( bezdomnych) zwierząt, z czego 31 trafiło
do schroniska ( 28 psów i 3 koty)
30 interwencji dotyczyło zwierząt martwych.
9 interwencji dotyczyło dzikich zwierząt ( samy , lisy, bociany, gęsi).
Ze zwierząt przyjętych do schroniska w 2007 r.
-16 oddano do adopcji
- 5 zwrócono dotychczasowym właścicielom
- 3 poddano eutanazji ze względu humanitarnych
- 2 padło z przyczyn naturalnych
3. W 2008 r. było ok 200 skarg mieszkańców na zabłąkane , pozostawione bez należytej
opieki lub przeszkadzające w najróżniejszy sposób zwierzęta sąsiadów .
37 interwencji w sprawie nieznanych ( bezdomnych) zwierząt, z czego 27 trafiło do
schroniska (23 psów i 4 koty)
23 interwencji dotyczyło zwierząt martwych.
9 interwencji dotyczyło dzikich zwierząt ( sarny , lisy, bociany, łabędzie, gęsi).
Ze zwierząt przyjętych do schroniska w 2008 r.
-12 oddano do adopcji
- 3 zwrócono dotychczasowym właścicielom
- 2 poddano eutanazji ze względu humanitarnych
- 5 padło z przyczyn naturalnych
Wynagrodzenie za wykonywanie usługi zleconej przez miasto Lubartów i jest
wynagrodzeniem stałym, obejmującym gotowość realizacji usługi całodobowo i we
wszystkie dni w roku ( dotyczy także świąt).
Z up. Burmist/za

Urząd Miasta Lublin
Departament Pierwszego Zastępcy Prezydenta
Wydział Ochrony Środowiska
ul. Krakowskie Przedmieście 72, 20-076 Lublin, tel.: +48 81 466 2600, fax: +48 81 466 2601, e-mail: srodowisko@lublin.eu

OŚ.NK.I.7080-14/09

Lublin, dnia 14.04.2009 r.
Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji dla Zwierząt „Argos"
ul. Garncarska 37 A
04-886 Warszawa

Odpowiadając na Państwa pismo znak LL86 z dnia 24.03.2009 r., otrzymane w dniu 03.04.2009
r. informujemy, że program opieki nad bezdomnymi zwierzętami z terenu miasta Lublin realizuje
Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Lublinie, ul. Metalurgiczna 5. a nadzór merytoryczny
nad schroniskiem sprawuje obecnie Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Lublin.

Ad.1
W 2007 r. umowa na prowadzenie Schroniska zawarta była z „DINGO" S.C. A. Mamcarz, A.
Mydlarz, natomiast w 2008 r. administratorem Schroniska była Specjalistyczna Przychodnia dla
Zwierząt „POLIWET" Bożena Kiedrowska.
Zgodnie z zapisami umowy na prowadzenie miejskiego schroniska do obowiązków administratora
należy zbieranie, przyjmowanie i przetrzymywanie psów i kotów zagubionych, zabłąkanych
i porzuconych lub z innych przyczyn bezdomnych z terenu administracyjnego miasta Lublina.

Ad.2
W 2007 r. - przyjęto do Schroniska 1013 psów
Brak danych nt. ilości odłowionych.
Do adopcji oddano 723 psy.
W 2008 r. przyjęto do Schroniska następujące ilości zwierząt:
psów -1482 szt,
kotów - 833 szt.
Odłowiono 942 szt. zwierząt
Do adopcji oddano:
psów - 1025 szt.
kotów - 337 szt.
Na dzień 31.12.2008 r. stan zwierząt egzotycznych w Schronisku wynosił 30 sztuk.

Ad.3
Koszt realizacji zadania w 2007 r. wynosił 358 400 zł (w schronisku nie działała wtedy kociarnia),
a w 2008 r. wynosił 900 550 zł.
W 2007 r. stosowano ryczałtową formę płatności, natomiast w 2008 r. forma płatności oparta była
na bieżącej ewidencji zwierząt.

D
Wydziału

li
Lubycza Królewska, dnia 06.05.2009.

WÓJT GMINY

LUBYCZA KRÓLEWSKA
RGK. 6052/1/2009.

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji dla Zwierząt „Argos'
ul. Garncarska 37 A
04-886 Warszawa

W odpowiedzi na Wasze pismo z dnia 24 marca 2009 roku w sprawie udzielenia informacji
publicznej Wójt Gminy Lubycza Królewska informuje, że :
1. W latach 2007, 2008 gmina nie zawierała stałych umów na wyłapywanie bezpańskich
zwierząt.
W roku 2007 udzielała dwóch zleceń, w 2008 roku dwóch zleceń na wyłapywanie
bezpańskich zwierząt.
2. Odpowiedź zawiera pkt. 1.
3.

Koszt realizacji zadania w 2007 roku -1000,00 zł
Koszt realizacji zadania w 2008 roku -900 zł
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STR.l

Urząd G m i n y
21-075 Ludwiń '
woj. Jubdskie
tel.OS! 7570675

Znak: R. 6052/5/09

Ludwiń, dnia 24.04.2009 r.

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
Fundacja dla Zwierząt „Argos"
ul. Garncarska 37 A
04-886 Warszawa

W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej z dnia 24.03.2009 r. na
temat sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich
wyłapywanie" przewidzianego ustawą o ochronie zwierząt, Urząd Gminy w Ludwinie
informuje, że w roku 2007 i 2008 Gmina Ludwiń nie miała podpisanych umów i nie udzielała
zleceń na wyłapywanie bezdomnych zwierząt.
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22-650 ŁAS2CZOW
oow. torrmsjowski, woj. lubelskie

RGN 6074/1/09

Łaszczów dnia, 06.04.2009 r.

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
Fundacja dla Zwierząt „Argos"
ul. Garnerska 37 A
04-886 Warszawa

W odpowiedzi na Państwa pismo z dnia 24 marca 2009 roku Urząd Gminy w
Łaszczowie informuje, że w 2007 i 2008 roku udzielano zleceń na wyłapywanie bezdomnych
zwierząt „Schronisku dla bezdomnych zwierząt" w Zamościu. Koszt realizacji całego zadania
w 2007 i 2008 roku wynosił razem 1680 złotych, czego odzwierciedleniem jest schwytane 5
sztuk bezpańskich psów.
BG/BG-2

LL

URZĄD GMINY

24-335 Łaziska k/'Cp-'g Lub.
Łaziska, dnia 18.05.2009 r.
RGŚ 7081-1/2009

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacja Dla Zwierząt
„ ARGOS „ Warszawa

Urząd Gminy w Łaziskach uprzejmie informuje, że w 2007 i 2008 r.
gmina nie udzielała zleceń na wyłapywanie bezdomnych zwierząt oraz
zapewnienia zwierzętom opieki.

Z u WÓJTA

int t m

Kierownik l eft
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Gmina Łęczna - Urząd Miejski w
21-010 Łęczna, Pl. Kościuszki 5; tel.: (081) 752-11-50, fax: (081) 752-02-42
GKiOŚ 7082-01/09

2009-0

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacja dla Zwierząt „Argos"
ul. Garncarska 37A
04-886 Warszawa

Urząd Miejski w Łęcznej w odpowiedzi na pismo l.dz.3237/09/DG
informuje:
- w roku 2007 i w roku 2008 Gmina Łęczna miała podpisaną umowę na
wyłapywanie bezdomnych psów ze Schroniskiem Dla Bezdomnych Zwierząt,
Nowodwór, 21-100 Lubartów,
- w roku 2007 odłowiono 98 psów bezdomnych natomiast w 2008 roku 99
psów bezdomnych.
- forma płatności - kwota ryczałtowa w wysokości 402,60 zł brutto od każdego
odłowionego psa,
- kwota wydana na realizację zadania w 2007r. - 39 454,80 zł brutto natomiast
w roku 2008 - 39 857,40 zł brutto.

Zaś
'arluttt Kowalski

i

NIP: 505-001-77-49
e-mail: info@um.leczna.pl, www.leczna.pl

Wójt Gminy Łomazy
21-532 Łomazy

Łomazy, 29.04.2009r.
RZL.7046-2/2/09

Biuro Ochrony Zwierząt
ul. Garncarska 37A
04-886 Warszawa

W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej z dnia 24 marca
2009r. informuję, iż nie mamy zawartej stałej umowy na wyłapywanie bezdomnych
zwierząt i zapewnienie im opieki.
Zadania realizowane są w miarę potrzeb. W 2007 roku nie było bezdomnych
psów, w 2008 roku przekazane zostały do Schroniska dla zwierząt „AZYL" w Białej
Podlaskiej w ilości szt.-l.
Koszt realizacji zadania wyniósł - 600 zł.

™7„V>
22-351 ŁopiennikGórny

powiat krasnostawski
woj. lubelskte
tei. 577 30 04, fax 577 30 10

GKI6134/1/09

Łopiennik Górny 30.03.2009r,

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji dla Zwierząt"Agros"
04-386 Warszawa
ul.Garncarska 37A

W odpowiedzi na pismo z dnia 24 marca 2009r Urząd Gminy
Łopiennik Górny niniejszym informuje;
1.W sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt Gmina ma stały kontakt
z Panem Piotrem Łachno Usługi Sanitarno-Porządkowe ul.Chyża 25
22-400 Zamość NIP 922-000-68-25.
2.W 200? roku nie było potrzeby wydania zlecenia na wyłapywanie
bezdomnych zwierząt.
3.W 2008 roku wydano pięć zleceń na odłowienie bezdomnych psów
z terenu tutejszej gminy i dostarczenie ich do schroniska dla
Bezdomnych psów w Zamościu- w ilości 8 psów.
4.Koszt w 2008r odłowienia i dostarczenia do schroniska ogółem
wyniósł 1163 zł./cztery faktury/
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£o/d Rybak
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URZĄD GMIN i
23-4 12 ŁUKOWA
woj. lubelskie

e? /fax (0-84) 687-40-45

Łukowa 2009 - 03 - 31

RGG-6134/1/2009

Biuro Ochrony Zwierząt
Wars/awa

Stosownie do pisma z dnia 24 marca 2009 roku - informuje, że w 2007 i 2008 roku
Gmina Łukowa nie zawierała stałej umowy, nie udzielała zleceń na wyłapywanie
bezdomnych zwierząt ani na zapewnienie im opieki.

LL

URZĄD GMINY LUKÓW

ul. Świderska 12, 21-400 Łgków
tel.(025)797l096,tel./fox(025)»82439
REGON 000537941 NIP 825 1<M 3-488

Łuków, dnia 10 kwietnia 2009 r.

GP.6074/5/2009

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
Fundacji Azylu pod Psim Aniołem
ul. Garncarska 37 A
04-886 Warszawa

Dotyczy:

udzielenia informacji publicznej na temat postępowania z bezdomnymi
zwierzętami zgodnie z korespondencją z dnia 24 marca 2009 roku.

Urząd Gminy Łuków informuje, iż w latach 2007-2008 na podstawie
zawartych umów, wyłapywaniem bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Łuków,
zlecono firmie prowadzącej Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt z siedzibą:
Nowodwór, 21-100 Lubartów.
W 2007 roku zostało wyłapanych łącznie 29 bezdomnych psów (w tym 4
szczenięta), natomiast w roku 2008 liczba wyłapanych psów wyniosła 10 szt.
(w tym 4 szczenięta).
Zgodnie z przyjętymi zobowiązaniami wynikającymi z podpisanych
umów, koszt związany z odłowem, transportem i umieszczeniem w schronisku
w latach 2007-2008, wynosił od każdego odłowionego psa dorosłego 427,00 zł
brutto a od szczenięcia 183,00 zł brutto.
TR/TR

Z u p . Wójta
Kierownik Referatu
.-inri/i i przedsiębiorczości

BURMISTRZ MIASTA
LUKÓW

Łuków 2009-04-20

GKO.6134/3/09

BIURO OCHRON tf ZWIERZĄT
Fundacja dla Zwierząt „Argos"
04-886 Warszawa
ul. Garncarska 37 A

Odpowiadając na pismo z dnia 24 marca 2009 r. Wydział Gospodarki Komunalnej
Ochrony Środowiska i Nadzoru Właścicielskiego Urzędu Miasta Łuków uprzejmie informuje:
Ad. 1. Miasto Łuków na odławianie bezpańskich psów na terenie miasta w latach 2007 i
2008 posiadało zawartą umowę - zlecenie z lekarzem weterynarii prowadzącym działalność
na terenie miasta Łuków. Odławianie interwencyjne każdora .owo było uzgadniane z
lekarzem przez pracownika Urzędu Miasta.

Odłowione psy były przewożone przez tego

lekarza do pomieszczeń , które w tym celu zostały zbudowane przez miasto. W tych
pomieszczeniach psy przebywały przez okres co najmniej dwóch tygodni gdzie były leczone ,
szczepione oraz na życzenie osób które wyraziły chęć ich adopcji. W 2007 roku psy które nie
znalazły nowych właścicieli po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu były przewożone
do schronisk dla bezpańskich zwierząt. Żadne ze schronisk nie było zainteresowane
zawarciem z miastem umowy na całoroczne przyjmowanie bezpańskich zwierząt. W 2008
roku psy odławiane na terenie miasta znalazły nowych właścicieli. W latach 2007 i 2008
Miasto Łuków w ramach współpracy z organizacjami pożytku publicznego współpracowało z
Łukowskim

Towarzystwem

Przyjaciół Zwierząt. Na realizację zadania opieki nad

bezpańskimi zwierzętami miasto Łuków przekazało towarzystwu dotacje celową zgodnie z
zawartymi umowami.

Ad. 2. W 2007 r. z terenu miasta Łuków odłowiono 52 szt bezp. psów oraz przygarnięto 14
porzuconych szczeniaków z tego przekazano do schronisk dla bezpańskich zwierząt 31 szt.
bezpańskich psów do adopcji skierowano 34 w tym 14 szt. szczeniaków. W 2008 r.
odłowiono 42 szt. bezpańskich psów oraz przygarnięto 28 podrzuconych szczeniaków
wszystkie psy znalazły nowych właścicieli.

Ad. 3. Za przyjęcie psów do schroniska stosowano opłatę jednorazową za umieszczenie psów
w schronisku , po otrzymaniu faktury.
Ogółem poniesiony przez Miasto Łuków koszt na opiekę nad bezpańskimi zwierzętami w
2007 r. wyniósł 40.880 zł. a w 2008 r. 51.005 zł.

Sprawę prowadzi:
inspektor U.M
Ryszard Kaliński
tel. (0-25) 798 3007 wew. 124

z up. BURMISTRZA
Jarosławych
ZASTĘPCA BUfi

ul
MarkusZów2.04.2009r.
'14-173 Markuszów

Znak:7082/2/09

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacja dla Zwierząt „Argos"
ul. Garncarska 37a
04-886 Warszawa

Odpowiadając na wniosek o udzielenie informacji publicznej z dnia 24 marca
2009r. Urząd Gminy Markuszów informuje, że współpracujemy ze schroniskiem
dla zwierząt w Puławach. Gmina zlecała jednorazowo w 2007r. i 2008 r.
wyłapywanie pojedynczych bezdomnych psów. W 2008r. trzykrotnie psy były
wyłapywane we własnym zakresie , umieszczane czasowo w przygotowanej budzie
i po ogłoszeniu przekazywane nowym właścicielom.
Koszty (jednorazowa opłata) wyłapania i umieszczenia psa w schronisku wyniosły
po 321 zł zarówno w 2007r. jak i w 2008r.
WÓJT GMINY
mgr

K

u
URZĄD GMINY
21-007 Mełgiew, ul. Partyzancka 2
pow. świdnicki, woj. lubelskie
REGON CG)&^lfB2ft)Oiai7

Mełgiew, dnia 08.04.2009r.

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji dla Zwierząt „Argos"
ul. Garncarska 37 A
04-886 Warszawa

W odpowiedzi na pismo z dnia 24 marca 2009r Urząd Gminy Mełgiew uprzejmie
informuje, że :
1.
2.
3.

Gmina Mełgiew posiada porozumienie, na wyłapywanie bezdomnych zwierząt
z terenu gminy oraz zapewnienie im opieki, zawarte w ramach pożytku publicznego,
ze Świdnickim Stowarzyszeniem Opieki nad Zwierzętami.
W roku 2007 i 2008 liczba bezdomnych zwierząt która była wyłapywana lub
utrzymywana na koszt gminy wynosi 70 sztuk.
Jeżeli chodzi o koszty poniesione przez Urząd Gminy w Mełgwi w latach 2007-2008
kształtuj ą się następująco:
a) opłata stała (ryczałtowa) wynosi 18000 zł
b) opłata jednorazowa za odłów wyniosła 4500 zł
Urząd Gminy za koszty realizacji w/w zadań płaci przelewem na konto Świdnickiego
Stowarzyszenia Opieki nad Zwierzętami.

OD : Urząd Gminy M i aczyn

NR FflKSU : 084 6130005

01 KLJI. 2009 11:08

Miączyn, dnia l kwietnia 2009 r.

RGLZ 7042/1/2009

Biuro Ochrony Zwierząt
ul. Garncarska 37 A
04-886 Warszawa
Odpowiadając na pismo z dnia 24 marca 2009 roku uprzejmie
informuję, że obsługę gminy w zakresie wyłapywania bezdomnych psów
sprawuje SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT W ZAMOŚCIU. W roku 2007
stwierdzono konieczność odłowienia i umieszczenia w schronisku 2 psów, na co
wydatkowano kwotę 392.60 zł. W roku 2008 wystąpiły również 2 przypadki., na
co wydatkowano kwotę 385,10 zł.

STR.

Urząd Gminy Micho*
21-140 Michów
u\. Rynek 1/16

Znak:RL. 6052/4/09

Michów, dnia 14.04.2009 r.

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacja dla Zwierząt „Argos*
04 - 886 Warszawa
uI.Garncarska 37A

W odpowiedzi na Wasz wniosek z dnia 24.03.2009 r. Urząd Gminy w Michowie
informuje o sposobie realizowania opieki nad bezdomnymi zwierzętami w 2007 i 2008 roku,
a mianowicie:
1. Podjęcie uchwały w dniu 27 kwietnia 1999 r. przez Radę Gminy Michów w sprawie
wyłapywania bezdomnych psów na terenie gminy .
2. Wymieniona uchwała była pozytywnie zaopiniowana przez Towarzystwo Opieki nad
Zwierzętami oraz przez Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Lubartowie.
3. W roku 2007 gmina nie podpisywała stałej umowy ,natomiast udzieliła dwóch zleceń
Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Nowodworze k/Lubartowa . Nie poniesiono żadnych
kosztów, ponieważ podczas przyjazdu na miejsce osób zajmujących się wyłapywaniem
bezdomnych zwierząt, te przemieściły się i trudno było je zlokalizować.
W roku.2008 była podpisana umowa na wyłapywanie bezdomnych zwierząt z Łukowskim
Towarzystwem Przyjaciół Zwierząt opiewająca na kwotę 2400,00 zł na cały rok, gdzie wyłapano
tylko trzy sztuki zwierząt. Pod koniec roku 2008 Towarzystwo nie wywiązywało się z umowy
tłumacząc bardzo dużą liczbą zgłoszeń dlatego w momencie krytycznym musieliśmy zlecić
usługę wyłapania bezdomnych psów Schronisku Dla Bezdomnych Zwierząt w Nowodworze 3szt. x 427 zł = 1281 zł.
4. Były dwa przypadki umieszczenia rolników w Domu Opieki Społecznej. Pozostałymi
w tych gospodarstwach zwierzętami hodowlanymi zaopiekowała się rodzina.
5. Wystąpił problem w jednym gospodarstwie nieprawidłowej opieki nad zwierzętami
polegający na przetrzymywaniu zwierząt przez całą dobę na pastwisku podczas
niesprzyjających warunków pogodowych, lecz wystosowane przez pracownika Urzędu Gminy
pismo zmobilizowało rolnika do sprowadzenia bydła do pomieszczeń inwentarskich.
Reagujemy na wszystkie sygnały z zewnątrz. W roku 2009 r. mamy podpisaną umowę ze
Schroniskiem Dla Bezdomnych Zwierząt w Nowodworze na wykonanie usługi wyłapywania
bezdomnych zwierząt.

W oj t

ii
[URZĄD GMINY

ul. Warszawska 20
21-560 Międzyrzec Podlaski
tel. (0...83) 371-24-96
REGON 000549134 NIP 538-15-43-584

RL.IY.6053/2/09

Międzyrzec Podlaski dn.21.04.2009 r

Biuro Ochrony Zwierząt

Fundacji dla Zwierząt „Argos'
KRS:286138

ul. Garncarska 37A
04-886 Warszawa.

Odpowiadając na Wasze pismo z dnia 24 marca 2009 roku w sprawie
udzielenia informacji publicznej na temat sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka
nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie" przewidzianego ustawą o ochronie
zwierząt wyjaśniam co następuje:
•

W dniu 24 kwietnia 2001 roku po uzgodnieniu z Powiatowym Lekarzem Weterynarii
i po zasięgnięciu opinii Zarządu Głównego Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami w
Polsce, została podjęta uchwała nr XXVI/171/2001 Rady Gminy Międzyrzec
Podlaski w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie gminy.
• Wyłapywanie bezdomnych zwie *ząt przeprowadzane jest w zależności od potrzeb
każdorazowo przez lekarza weterynarii Artura Bieiawskiego, żarn. Lublin ul.
Legionowa 7'A/6, który otrzymał zezwolenie na prowadzenie działalności ochronnej
przed bezdomnymi zwierzętami stwarzającymi zagrożenie dla ludzi. - Nr
RGŻ.6053/3/01 z dnia 30 września 2001 roku .
• Bezdomne zwierzęta złapane podczas akcji wyłapywania zostają niezwłocznie
przewożone do schroniska dla zwierząt w Puławach, gdzie zapewniona jest opieka
lekarsko - weterynaryjna.
Ponadto informuję, że w 2007 i 2008 roku nie było zleceń i kosztów
związanych z wykonaniem powyższych zadań.-

mgr Mi
Sto

Zestawienie prowadzonych działań w zakresie "opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie
o ochronie zwierząt w latach 2007 - 2008.
LpJ
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Prowadzone działania w tym zakresie

Podmiot
2007 r.
"Usługi sanitarne Łachno"

P
Odłapanie psów i dostarczenie do schroniska
w Zmościu 3 szt.
Przyjęcie psów do schroniska w Zamościu Schronisko w Zamościu ul. Braterstwa Bronii
szt.2
Przyjęcie psów do schroniska w Zamościu Schronisko w Zamościu ul. Braterstwa Bronii
szt.3
Usługi Transportowo - Komunalne Adam Naklicki
Transport psów do schroniska
Usługa odłapania psów i dostarczenie do Usługi Transportowo - Komunalne Adam Naklicki
schroniska 2 szt.
Schronisko w Zamościu ul. Braterstwa Bronii
Przyjęcie psów do schroniska szt. 2
Lekarz weterynarii Sławomir Śnieżko
Usługi weterynaryjne:
Eutanazja 1 szt.
Obserwacja 1 szt.
Poskramianie 4 szt.
Usługi Transportowo - Komunalne Adam Naklicki
Przewóz psów do schroniska
Usługi Transportowo - Komunalne Adam Naklicki
Przewóz psów do schroniska
SUMA 1:
Poskromienie psów szt. 9
Przyjęcie psów do schroniska szt. 10
Poskromienie psów szt. 16
Poskromienie psów szt. 4
Przewóz psów do schroniska
Transport psów do schroniska
Poskramianie psów szt.2
Eutanazja szt.2
Eutanazja szt.l

Lekarz weterynarii Sławomir Śnieżko
Schronisko w Zamościu ul. Braterstwa Bronii
Lekarz weterynarii Sławomir Śnieżko
Lekarz weterynarii Sławomir Śnieżko
Usługi Transportowo - Komunalne Adam Naklicki
Usługi Transportowo - Komunalne Adam Naklicki
Lekarz weterynarii Sławomir Śnieżko
Lekarz weterynarii Sławomir Śnieżko
Lekarz weterynarii Sławomir Śnieżko
SUMA II:

Zestawienie sporządzono na podstawie faktur za rok 2007 i 2008

przewidziane ustawą

Kwota [zł]

Uwagi

288,90
400,00
600,00
150,00
192,60
400,00
53,50
50,29
428,00
146,40
549,00
3 258,69
963,00
2 000,00
1 712,00
428,00
732,00
183,00
214,00
107,00
37,45
6 376,45

STRAŻ MIEJSKA

Pl. Jana Pawia II 3
21-560 Międzyrzec Podlaski
woj. lubelskie
tel. (083) 371 78 02

Międzyrzec Podlaski, 2009-04-06

SM.VII.5231/48/09

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT

Fundacja dla Zwierząt „Argos"
ul. Gancarska 37 A
04-886 Warszawa

Nawiązując do pisma z dnia 24 marca 2009 r. w sprawie sposobu
i skutków wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich
wyłapywanie" przewidzianego ustawą o ochronie zwierząt informuję, że :
11 w 2007 i 2008 r. Urząd Miasta Międzyrzec Podlaski udzielał zleceń na
wyłapywanie bezdomnych zwierząt na zasadzie umowy dla Schroniska
Dla Bezdomnych Zwierząt, Nowodwór, 21-100 Lubartów,
2/ w 2007 r. wyłapano na terenie miasta i przekazano do schroniska 33 psy
(trzydzieści trzy ) na kwotę 14.091 zł ( za jednego psa 427 zł),
3/ w 2008 r. wyłapano na terenie miasta 24 psy ( dwadzieścia cztery )
na kwotę 10.248 zł ( za jednego psa 427 zł),
4/ do zadań Schroniska Dla Zwierząt Bezdomnych w Lubartowie należało
wyłapanie psa, przewiezienie go do schroniska oraz zapewnienie im opieki.
KOMĘ
STRAŻY

Wyk. 2 w egz.
Egz. Nr l - adresat
Egz. Nr 2 - a/a

w Międzyra

Mirosl

'ANT
JSKIEJ
laskim

'•zek

OM1:
21-810
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R.Oś.7060/12/09

Milanów, 16.04.2009

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
Fundacja dla Zwierząt „ARGOS"
ul. Garncarska 37 A
04-886 Warszawa
W odpowiedzi na Państwa pismo z dnia 24.03.2009 r. Urząd Gminy Milanów
przekazuje następujące informacje dot. opieki nad bezdomnymi zwierzętami i ich
wyłapywania:
1. w 2007 i 2008 r. nasza Gmina miała podpisane umowy dot. wyłapywania bezdomnych
zwierząt ze Schroniskiem dla Bezdomnych Zwierząt Nowodwór, 21-100 Lubartów
2. w 2007 r. umieszczono w schronisku 3 bezdomne psy, w 2008 r. - żadne zwierzę nie
trafiło do schroniska
3. w 2007 r. koszt realizacji całego zadania wynosił 2 562 zł ( opłaty jednorazowe za
umieszczenie zwierząt w schronisku + roczna opłata rezerwacyjna za miejsce w
schronisku). W 2008 r. koszt realizacji całego zadania wynosił l 464 zł (roczna opłata
rezerwacyjna za miejsce w schronisku).

fcrajTA
!,->:fti0l&W?3
'nspektm ds. gospodarM

II
NY M1RCZE
-»30 NJRCZE
' ' - Kryłowska 20
Hrubieszów, woj. lubelskie
••'- (084)651-00-15, 651-90-04
!

Mircze, dnia 06 - 04 - 2009

OŚ. 7621/15/2009
Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji dla Zwierząt „Argos"
ul. Garncarska 37A
04 - 886 Warszawa
W odpowiedzi na pismo z dnia 24 marca br. znak LL 106 uprzejmie informuję, że
gmina nie posiadała stałych umów na wyłapywanie bezdomnych zwierząt na terenie gminy,
natomiast korzystano z pomocy w realizacji zadań schroniska w Zamościu.
Jednocześnie pragnę poinformować, że w 2007 roku koszt realizacji zadań związanych
z opieką nad bezdomnymi zwierzętami wyniósł 3.333,40 zł, natomiast w 2008 roku 288,90 zł

Zup. W
mgrłot/mtt
kierownik Referatu
zwmi Gospodarczego

URZĄD GMINY
23-310 MorJliborz-. x-

ui. Pitsud;-.kie,pc -\5

tel. 015.'8715 079. is< D'";,

M7 10?

Modliborzyce 2009.04.23

OSiR. 708/01/09

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji dla Zwierząt „Agros"
ul. Garncarska 37 A
04-886 Warszawa

W odpowiedzi na wniosek z dnia 24 marca 2009 o udzielenie informacji publicznej
Urząd Gminy Modliborzyce informuje, iż gmina nie miała podpisanych stałych umów
na wyłapywanie bezdomnych zwierząt. W 2007r. udzielono jednego zlecenia Schronisku
dla Zwierząt w Zamościu na wyłapanie bezdomnego psa. Uiszczono opłatę jednorazową
w wysokości 600 zł za wyłapanie zwierzęcia. W roku 2008 takich działań nie podejmowano.

Z poważaniem
W0JT GMMY

; ć-Lcs*-^
it^r^n:.. "Witold Kowtilik

WÓJT GMINY NIEDRZWICA DUŻA
REFERAT USŁUG KOMUNALNYCH I OCHRONY

ŚRODOWISKA

ul. Lubelska 30; 24-220 Niedrzwica Duża; tel. (0-81) 517-50-85, w 29
fax. (0-81) 517-50-85,w 28 e - mali: gmina.niedrzwica@mbnet.pl

Niedrzwica Duża, dnia 16.04.2009r.

Znak. KOS.6134-10/09
Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacja dla Zwierząt „Argos"
Ul. Garncarska 37 A
04-886 Warszawa

W nawiązaniu do Państwa wniosku w sprawie udzielenia informacji nt. sposobu
i skutków wykonania zadania opieki nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywania
informujemy, że: Gmina Niedrzwica Duża w latach 2007r i 2008r posiadała stałą umowę na
wyłapywanie bezdomnych zwierząt (łącznie z zapewnieniem im opieki w schronisku) ze
Schroniskiem Dla Bezdomnych Zwierząt Nowodór, 21-100 Lubartów. W 2007r, odłowiono
13 szt. zwierząt (koszt zadania 5551) zaś w 2008r - odłowiono 30 szt. zwierząt (koszt zadania

13 393).
Gmina za powyższą usługę wnosi na rzecz schroniska jednorazową opłatę, która
obejmuje: odłowienie zwierzęcia, umieszczenia go w schronisku wraz z dalszą opieką.

II
URZĄD GMINY

,,

21-104 NIEDŹWIADA

.

.

. ™™

Niedzwiada, dnia 9 kwietnia 2009 r.

łei./fax (0-81)851 -20-04

RLgn.7082-2/09
BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
Fundacja dla Zwierząt „Argos"
ul. Garncarska 37A
04-886 Warszawa

W odpowiedzi na wniosek z dnia 24 marca 2009 r. o udzielenie informacji
publicznej na temat sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka nad
bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie" informują, że:
1) w

2007

r.

gmina

zlecała

wyłapywanie

bezdomnych

zwierząt

Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Nowodworze, 21-100 Lubartów,
a w 2008 r. podpisana została z w/w schroniskiem umowa stała.
2) zwierząt wyłapanych w 2007 r. było 7 szt., a w 2008 r. - 5 szt.
3) koszty realizacji całego zadania:
- w 2007 r. wyniosły 2.989,- zł (słownie złotych: dwa tysiące dziewięćset
osiemdziesiąt dziewięć) forma płatności to opłata jednorazowa,
- w 2008 r. wyniosły 3.795,- zł (słownie złotych: trzy tysiące siedemset
dziewięćdziesiąt pięć) forma płatności to opłata ryczałtowa.

Jankowski

II

WÓJT
Gminy Niemce
OŚR: 6030/02/09

Niemce, dn. 15.04.2009r.

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji dla Zwierząt „Argos"
ul. Garncarska 37 A
04-886 Warszawa

W nawiązaniu do pisma skierowanego do Urzędu Gminy Niemce w dniu
31.03.2009 o udzielenie informacji publicznej na temat sposobu i skutków
wykonywania

zadania

„opieka

nad

bezdomnymi

zwierzętami

i

ich

wyłapywaniem ", uprzejmie informuje że:
Ad 1. Gmina Niemce w roku 2007 i 2008 zawarła umowę na wyłapywanie
bezdomnych psów z terenu Gminy Niemce ze Schroniskiem dla bezdomnych
zwierząt w Nowodworze.
Ad 2. W 2007 roku do schroniska zgłoszono 40 sztuk psów na kwotę 20 tyś zł,
natomiast w 2008 roku zgłoszono 35 sztuk psów na kwotę 24 tyś zł.
Ad. 3 Obecnie Gmina Niemce za umieszczenie jednego psa w schronisku płaci
przelewem 610 zł brutto za każde wypalane i umieszczone w schronisku
zwierzę, natomiast 244 zł brutto za każde wyłapane i umieszczone w schronisku
szczenię prze ukończeniem 12 tygodnia życia.

H ywn^

Strona l z l

Argos/BOZ
Od:
Do:
Wysłano:
Temat:

"Służbowe" <nowod_g_s@woi.lublin.pl>
<boz@boz.org.pl>
1 kwietnia 2009 14:26
Informacja w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt.

Witam.
Urząd Gminy Nowodwór 08-503 uprzejmie informuje, że w 2007 i 2008 nie było problemów z bezdomnymi
zwierzętami na terenie gminy.
W 2006 roku jeden pies odłowiony na koszt gminy i dostarczony do schroniska w Puławach, koszt ok 450 zł
Pozdrawiam Ryszard Piotrowski

2009-04-01

GKR.7015-27/2009

Opole Lubelskie, dnia 06.04.2009 r.

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
Fundacji dla Zwierząt „Argos"
l. Garncarska 37 A
u
04-886 Warszawa

prz«.jrzys,ap„iska

GMINA

FAIR PLAY

W odpowiedzi na pismo z dnia 24 marca 2009 r. informuję, iż Urząd
Miejski w Opolu Lubelskim posiada podpisaną umowę ze Schroniskiem dla
Bezdomnych Zwierząt w Nowodworze. Pracownicy schroniska wyłapują oraz
zapewniają opiekę bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Opole Lubelskie.
W 2007 roku z terenu Gminy Opole Lubelskie do schroniska trafiło 15
psów co kosztowało 6 405,00 zł, oraz został zabezpieczony jeden koń za co Urząd
Miejski w Opolu Lubelskim zapłacił 321,00 zł. W 2008 roku interwencji
pracowników schroniska w wyniku, których psy trafiły do schroniska było 18
i ich koszt wynosił 7686,00 zł, opłata stała na rzecz schroniska wynosiła
l 464,00 zł. W 2008 roku korzystaliśmy również z usług lekarza weterynarii w
zakresie uśpienia chorych zwierząt, których koszt wynosił l 325,00 zł. Za transport
konia do miejsca adopcji Urząd zapłacił 192,60 zł
W 2007 r. koszt całego zadania związanego z opieką nad bezdomnymi
zwierzętami z terenu Gminy Opole Lubelskie wynosił 6 726,00 zł natomiast w
2008 r. 10 667,60 zł. Formą rozliczenia jaka obowiązuje między Urzędem a
Schroniskiem jest opłata ryczałtowa za złapanie, transport oraz opiekę nad
zwierzętami.
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URZĄD MIEJSKI
Ostrów Lubelski 06 -04- 2009 r.

RT 6062/1/09

Biuro Ochrony Zwierząt

ul. Garncarska 37 A
04-886 Warszawa

Odpowiadając na Wasze pismo z dnia 24 marca 2009 roku w sprawie
udzielenia informacji publicznej na temat sposobu i skutków wykonywania zadania
„opieki nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie" przewidzianego ustawą o
ochronie zwierząt, Urząd Miejski w Ostrowie Lubelskim informuje:
Realizację zadań i obowiązków „opieki nad bezdomnymi zwierzętami i ich
wyłapywaniem" powierzono Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w
Ostrowie Lubelskim zgodnie ze statutem zakładu. W załączeniu przesyłamy
informacje uzyskane od ZGK i M w Ostrowie Lubelskim , załączniki szt 3.

Sekrete/«( Gminy
mgr Barbbrct Jezior

Gmina Ostrów Lubelski
Zakład Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej
ul. Batalionów Chłopskich 35
21-110 Ostrów Lubelski
tel.(0...81)852-05-26
N1P 714-000-16-93

Ostrów Lubelski 13.03.2008.

Załącznik do REFAKTURY 1/III/08

Opłata za przyjęcie do schroniska bezdomnych psów z terenu Gminy Ostrów Lubelski
w ilości szt. 7.
Zgłoszenie Pani Sołtys Dudy Wiesławy z Wólki Starej - pies z podejrzeniem wścieklizny - szt. l.
Zgłoszenie Pana Klepki Tomasza z Rudki Kijańskiej - pogryziony pies, agresywny - szt. l.
Zgłoszenie Pana Czubackiego Henryka z Rozkopaczewa - błąkająca się suka z 4 młodymi
szczeniętami - szt. 5.

P.O. KIEROWNIKA TECHNICZNEGO
Zakładu Gospodarkl-Komiinalnej
i Mieszkaniowej w'0stTOwiclubebkim

mgr mi. G\

unaszyk

LL

Ostrówek 06.04.2009 rok
URZĄD GMINY
Ostrówek
21-102 Ostrówek
Znak:6053/5/09

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
Fundacja dla Zwierząt „Agros"
UI.Garncarska37A
WARSZAWA
W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej z dnia 24.03.2009 r. Urząd Gminy
Ostrówek uprzejmie informuje;
1. na wyłapywanie bezdomnych zwierząt i zapewnienie im opieki były wydawane zlecenia do
Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt - Pani Małgorzaty Szumiło w Nowodworze,
21-100Lubartow,
2. w 2007 roku został wyłapany l bezdomny pies, w roku 2008 - 6 psów,
3. koszt realizacji całego zadania w roku 2007 wyniósł 488zł, natomiast w 2008 roku 2567 zł.
Forma płatności za usługę była jednorazowa, za umieszczenie w schronisku.

ZASTĘPCAWÓJTA„
mgr Stanisłati^

CKWt/r

Strona l z l

Argos/BOZ
Od:
Do:
Wysłano:
Temat:

"Referat Techniczno-lnwestycyjny UM Parczew" <inwestycje@parczew.nazwa.pl>
<boz@boz.org.pl>
1 kwietnia 2009 13:47
Informacja publiczna

Parczew 01.04.2009r.
Biuro Ochrony Zwierząt

Fundacji dla Zwierząt „Argos"
Warszawa
W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej z dnia
24.03.2009r.
(data wpływu 31.03.2009r.) Urząd Miejski w Parczewie uprzejmie informuje :
1. w latach 2007 , 2008 Gmina Parczew miała zawarte umowy na
wyłapywanie
bezdomnych zwierząt i zapewnienie im opieki ze Schroniskiem Dla
Bezdomnych Zwierząt w Nowodworze k/ Lubartowa , 21-200 Lubartów.
2. W roku 2007 odłowiono i umieszczono w w/w schronisku 21 bezdomnych
psów, w roku 2008 - 27 psów.
3. Zbiorcze koszty odłowienia umieszczenie psów w schronisku
przedstawiały się następująco :
- w 2007 r. - 8967,00 zł , - w 2008 r. - 11529,00zł
( płatność jednorazowa za odłowienie i umieszczenie psa w schronisku)

Środowiska UM

Inspektor ds. Komunalnych i Ochrony
Stanisław Waszkiewicz

2009-04-01

L, L

URZĄD GMINY
PODEDWÓRZE
21-222 P o d e d w o r z e

pow. parczewski, woj. lubelskie
tel. 083 3~9 5,: 27, frv 033 379 50 08

, , ,
lAn/nnno
Podedworze, dmą 16.04.2009 r.

D

ROś.7063/15/2009

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacja dla Zwierząt „Argos"
ul. Garncarska 37 A
04 - 886 Warszawa

W nawiązaniu do pisma z dnia 24 marca 2009 r. dotyczącego udzielenia informacji w
sprawie opieki nad bezdomnymi zwierzętami uprzejmie informuję, że w roku 2007 i 2008 nie
udzielano zleceń na wyłapywanie bezdomnych zwierząt. Najbliższe schroniska dla zwierząt
położone SA w odległości 55 - 70 km od siedziby gminy. Z posiadanych informacji wynika,
że oba schroniska są przepełnione a obsługuj ą teren powiatu na którym znajduje się ich
siedziba.

LU

URZĄD MIEJSKI W PONIATOWEJ

Poniatowa, 10.04.2009r.
GKO. 6134/01/09

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji dla Zwierząt „Argos'
Ul. Garncarska 37A
04-886 Warszawa

Odpowiadając na pismo z dnia 24 marc i 2009r. informuję, iż w 2007 roku Gmina
Poniatowa zawarła umowę na wykonanie usłu > polegających na odławianiu i umieszczaniu
w schronisku dla zwierząt w Krzesimowie bez^ omnych psów ze Stowarzyszeniem Opieki
Nad Zwierzętami Lubelski Animals, 20-713 Li: blin, ul. Szwejka 23.
\V roku ^OOK f^-iT^im? P/)niato*va Tiswarłn '']\T^.'.,.'. PS odłó\v i "irrH<?S7cz?.n.i<j bszcScnuy^ch **£Ć^
w schronisku ze Świdnickim Stowarzyszeniem Opieki nad Zwierzętami, 21-040 Świdnik,
ul. Kosynierów 3/29,
W roku 2007 wyłapano 9 psów. Łączny koszt całego przedsięwzięcia wyniósł
4279,58zł. W roku 2008 wyłapano 29 psów. Łączny koszt całego realizacji całego
przedsięwzięcia wyniósł 15709,70zł.

Z poważaniem:]

«uRlklSTRZ
mgr

24-320 Poniatowa, ul. Młodzieżowa 2, tel. (081) 820 48 36; fax (081) 820 35 73
www.um.poniatowa.pl; e-mail: promocja@um.poniatowa.pl

URZĄC3 GMINY
>3-423 POTOK GÓRNY
DOW. bHgorajski
woj. lubelskie
•'*!. (OBA) 6852333

RR.7616/1/09

_
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Potok Górny d. 23.04.2009
r.

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacja dla Zwierząt „Argos"
04-886 Warszawa
ul. Garncarska 37 A

W odpowiedzi na wniosek z dnia 24 marca 2009 r. Urząd Gminy w Potoku
Górnym przesyła informację na temat „opieki nad zwierzętami i ich wyłapywanie".
Ad. l.W latach 2007 i 2008 gmina nie miała podpisanych stałych umów na wyłapywanie
bezdomnych zwierząt i zapewnienie im opieki, natomiast w ramach współpracy
zlecała opiekę nad zwierzętami miejscowemu lekarzowi weterynarii.
Ad. 2. W roku 2007 i 2008 grnina nie wyłapywała zwierząt z uwagi na brak na naszym terenie
przedsiębiorców mających zezwolenie na prowadzenie w/w działalności.
Ad. 3 W związku z powyższym w latach 2007 i 2008 gmina nie poniosła żadnych kosztów.

WÓJTA

II

Potok Wielki, dnia 30.04.2009 r.
OS.7610/9/08
BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
Fundacji dla Zwierząt „Argos"
ul. Garncarska 37A
04-886 Warszawa

W odpowiedzi na Wasze pismo z dnia 24 marca 2009 r. (data wpływu 31 marca 2009
r.) Urząd Gminy w Potoku Wielkim informuje że w 2007 r. i 2008 r na terenie gminy Potok
Wielki nie wystąpiła konieczność prowadzenia akcji polegającej na wyłapywaniu
bezdomnych zwierząt i zapewnianiu im opieki. W związku z powyższym nie udzielono
żadnego zlecenia i nie zawarto żadnej stałej umowy na prowadzenie tego typu usług oraz nie
poniesiono żadnych kosztów z tego tytułu.

Otrzymują:
1. adresat
2. a/a

c ^ ZA D GMINY
PUCHACZÓW

21-013 Puchaczów, ul. Lubelska 22
tsi J(ax G31 757 57 65, 757 51 62
Regon 000550143, NIP 713-1045-716

Puchaczów, dnia 07.04.2009r.

ROŚ 762/07/09

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
Fundacji dla Zwierząt „ Argos"
ul. Garncarska 37A
04-886 Warszawa

W odpowiedzi na pismo z dnia 24.03.2009r. znak: LL 125 Urząd Gminy w Puchaczowie
informuje, że w roku 2007 i 2008 zawarto umowy na wyłapywanie bezdomnych zwierząt ze
Schroniskiem wNowodworze 21-100 Lubartów.
W związku z powyższym w 2007r. z terenu gminy wyłapano i zapewniono opiekę w
schronisku dla 6 szt. bezdomnych zwierząt, gdzie koszt realizacji całości zadania wyniósł
4 024,00 zł. Ponadto w roku 2008 z terenu gminy wyłapano i zapewniono opiekę w
schronisku dla 29 szt. zwierząt bezdomnych. Koszt realizacji zadania wyniósł 13 847,00 zł.
Forma płatności za opiekę nad zwierzętami jest jednorazowa za umieszczenie w schronisku.

Wójt G/feAny Puchaczów
tu

Adam Grzesiuk

. IRZĄD GMINY
PUŁAWY
ul. Dęblińska4
Nasz znak: IT. 6134/3/09

II
Puławy dnia 06.04.2009 r.

BIURO
OCHRONY ZWIERZĄT
Fundacji dla Zwierząt „Agros"
04-886 Warszawa, ul. Gancarska 37 A

Odpowiadając na Wasz wniosek z dnia 24 marca 2009 r. ( data wpływu do UG
31.03.2009 r.) o udzielenie informacji publicznej informuję, że:
odn. pkt. l.

Gmina Puławy w 2007 i 2008 r. miała zawartą umowę z lekarzem weterynarii
działającym w oparciu o wpis do ewidencji działalności gospodarczej „Przytulisko dla
zwierząt w Puławach" na świadczenie usługi weterynaryjnej obejmującej:
- bezdomne psy nadmiernie agresywne powodujące zagrożenie dla zdrowia lub
życia ludzi
- bezdomne psy chore, okaleczone wymagające interwencji weterynaryjnej na
terenie Gminy Puławy.
-

odn. pkt. 2.

W 2007 r. zostało odłowionych i utrzymywanych na koszt Gminy 22 psów.
W 2008 r . - 3 1 psów.
odn. pkt. 3.

Urząd Gminy Puławy wydatkował w 2007 roku, kwotę 5 720 zł, w 2008 r. 8 667 zł.
płacąc każdorazowo ( faktura ) za odłowionego i umieszczonego w Przytulisku psa
bezpańskiego.

łowski

Wiceprezydent Miasta Puławy

Puławy, dnia 08^!

BZM.7080-II/09

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
Fundacja dla Zwierząt „Argos"
ul. Garncarska 37A
04-886 Warszawa

W nawiązaniu do Państwa pisma, dotyczącego udzielenia informacji publicznej na temat
sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami" przewidzianego
ustawą o ochronie zwierząt uprzejmie informuję, co następuje:
1. Wyłapywaniem bezdomnych psów z terenu miasta Puławy oraz rozstrzyganie o dalszym
postępowaniu z nimi reguluje Uchwały Nr XII/M7/99 Rady Miasta Puławy, z dnia
28.05.1999r., która określa, iż zadanie to prowadzone będzie przez administratora
Przytuliska dla bezdomnych zwierząt. W 2007r. i 2008r. administratorem Przytuliska,
wyłonionym w drodze przetargu nieograniczonego był lekarz weterynarii.
2. Dane dotyczące funkcjonowania Przytuliska dla bezdomnych zwierząt w Puławach w 2007r i
2008r. przedstawiają się następująco:

Liczba psów przebywających w przytulisku na dzień:
Liczba psów przyjętych do Przytuliska w 2007r i 2008r.
Liczba psów adoptowanych, w tym odebranych przez
właścicieli.
Liczba psów poddanych eutanazji.
Ucieczki, upadki
Liczba psów przebywających w Przytulisku w dnia:

2007
-3l.l2.2006r.
33
263
238

2008
-31.12. 2007r.
27
229
205

29
2
-3l.l2.2007r.
27

20
2
-3l.l2.2008r.
29

3. Koszt „Administrowania Przytuliska", zgodnie z obowiązującymi umowami wyniósł
miesięcznie (kwota ryczałtowa) w 2007r. 435 1 zł a w 2008r. 4 1 84 zł i obejmował:
- prowadzenie ewidencji obiektów i urządzeń Przytuliska,
- utrzymanie we właściwym stanie technicznym i sanitarno-porządkowym powierzonego
mienia,
- obsługę finansową wynikającą z zakresu działalności,
- prowadzenie konserwacji, drobnych napraw i remontów bieżących powierzonego mienia,
- współ[pracę ze Strażą Miejską przy wyłapywaniu bezdomnych psów oraz realizację
wszystkich postanowień zawartych w „Regulaminie Przytuliska dla bezdomnych zwierząt w
Puławach".
4. Poza Przytuliskiem m. Puławy ma podpisane umowy, z lekarzami weterynarii na:
Urząd Miasta Puławy

24-100 Puławy, ul. Lubelska S, tel.: 081 880 45 00, faks: 081 880 45 02
e-mail: um@um.pulawy.pl, www.um.pulawy.pl

URZĄD GMINY
22-640 RACHANIE
ul. C ilna ]

tel (0-84)647-11-0, fax (0-841647-11-03
EG

R.I°- 6l1l/2«'-'5-69-635

Rachanie, dnia 8 kwietnia 2009 roku.

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji dla Zwierząt „ Argos'
ul. Garncarska 37 A
04 - 889 Warszawa
Odpowiadając na Wasze pismo z dnia 31 marca 2009 roku w sprawie sposobu i
skutków wykonywania zadania „ opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie"
informuję , że podejmujemy działania zgodnie z ustawą nad zwierzętami.
Ad. l W latach 2007 - 2008 gmina Rachanie zlecała wykonywanie zadania poprzez
wyłapywanie bezdomnych zwierząt i zapewnienie im opieki w schronisku dla
zwierząt w Zamościu.
Ad. 2 Koszt wyłapywanych zwierząt i przekazanie do schroniska w roku 2007 wynosił
650,00 zł. , w 2008 roku - 450, 00 zł.
Ad. 3 Koszt realizacji całego zadania wynosił - l 100,00 zł. - forma płatności wyłapywanie zwierząt i transport do schroniska ( jednorazowa za umieszczenie
w schronisku).

Kaziniierz Orgar ..3
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Radecznica, dn.01.04.2009r
GR.6134/2/09

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacja dla Zwierząt „ARGOS"
Ul.Garncarska 37A
04-886 Warszawa
W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej, z dnia
24.03.2009r, na temat sposobu wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi
zwierzętami i ich wyłapywanie" informuję:
l. Urząd Gminy w Radecznicy udzielał zleceń na wyłapywanie
bezdomnych psów P.Łachno Piotr - Usługi Sanitarno Porządkowe
ul.Budowlana 14 Zamość, a dalszą opiekę zapewniało Schronisko dla
Zwierząt w Zamościu.
2. W 2007r trzy bezdomne psy zostały wyłapane i oddane do schroniska.
W 2008r dwa bezdomne psy zostały wyłapane i oddane do schroniska.
3. W 2007r koszt realizacji całego zadania wyniósł 985,20zł.
W 2008r koszt realizacji całego zadania wyniósł 592,60.
Forma płatności za opiekę jednorazowa.

l Gąbka

II
URZĄD GMINY
RADZYŃ PODLASKI
Radzyń Podlaski, dnia 10.04.2009r
GKM.1.6134-1/09

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
Fundacja dla Zwierząt "Argos"
ul. Garncarska 37A
04 - 886 Warszawa

W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej z dnia 24 marca 2009r.
dotyczącego „opieki nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywania" uprzejmie informuję, że na
terenie Gminy Radzyń Podlaski wyżej wymieniony problem nie występuje.

\i rów ik Referatu
*>' !nfrastruktury
Belniak

LL

BURMISTRZ MIASTA
RADZYŃ PODLASKI

ul. Warszawska 32
21-300 Radzyń Podlaski

Radzyń Podlaski dnia 7 maja 2009 r.

WRG.MR.7080-1/09

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji dla Zwierząt „Argos'
Ul. Garncarska 37a
04-886 Warszawa

Odpowiadając na pismo z dnia 24 marca 2009 r. informuję, że w
latach 2007 - 2008 Urząd Miasta miał podpisaną umowę na wyłapywanie
bezdomnych zwierząt ze Schroniskiem

dla Bezdomnych Zwierząt

w

Nowotworze k/ Lubartowa. Umowa jest podpisywana każdorazowo na
okres jednego roku i obejmuje odłowienie bezdomnych psów wraz z
zapewnieniem późniejszej opieki nad psem przez schronisko.
I tak w latach 2007 2008 odłowiono:
Rok

2007
2008

Liczba
odłowionych
psów

Koszt
brutto

27
17

11529
7259

Koszt odłowienia jednego psa w latach 2007 - 2008 wynosiła 427 zł
brutto.

t

owalczy

ii

WÓJT GMINY

Rejowiec
2009-04-08
j

woj, Lubelskie
OŚ 6134/4/09

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
Fundacji dla Zwierząt „Argos"
KRS: 286138

ul. Garncarska 37 A
04 - 886 Warszawa
tel.fax: 022 615 52 82

e-mail: boz@boz.org.pl

W odpowiedzi na wniosek z dnia 24 marca 2009 r. w sprawie udzielenia informacji
publicznej na temat sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi
zwierzętami i ich wyłapywanie" przewidzianego ustawą o ochronie zwierząt, przekazuję
następujące informacje:
1) w 2007 i 2008 roku Gmina Rejowiec posiadała stałą umowę na wyłapywanie
bezdomnych zwierząt zawartą ze Schroniskiem Dla Bezdomnych

Zwierząt,

Nowodwór, 21-100 Lubartów;
2) w 2007 r. wyłapano 31 bezdomnych psów, a w 2008 r. - 27;
3) koszt realizacji całego zadania w 2007 r. wynosił 13253,20 zł, a w 2008 r. 11529 zł,
przy czym były to płatności za zlecenie odłowienia i umieszczenia zwierzęcia
w schronisku.

Z poważaniem

LL

Rejowiec Fabryczny 17.04.2009 r.
UM^ĄD GMINY

22-170 Rejowiec Fabryczny
Regon 110002100
« oj. l u b e l s k i e

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji dla Zwierząt „Argos"
ul. Garncarska 37 A
04-886 Warszawa

W odpowiedzi na pismo z dnia 24.03.2009 r. Urząd Gminy Rejowiec Fabryczny
informuje, że:
1. Gmina w 2007 i 2008 roku nie miała stałych umów na wyłapywanie
bezdomnych zwierząt. Udzielała zleceń:
- Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt
Nowodwór
21-l00 Lubartów
Małgorzata Szumiło
- Prywatna Lecznica dla Zwierząt
Lek. wet. Mirosław Rubik
22-360 Rejowiec
ul. Przemysłowa 5
2. W 2007 roku wyłapano 2 sztuki zwierząt, a w 2008 roku udzielono pomocy
weterynaryjnej dla l sztuki psa. Łącznie w 2007 i 2008 roku wyłapano 3 sztuki.
3. W 2007 roku koszt usługi wyniósł 854 zł., a w 2008 roku 64 zł. Były to opłaty
jednorazowe.
i up. WÓJTA

Wiesław Korze

WÓJT UMINY
21-504 Rokitno
powiat bialski

u
Rokitno dnia 02.04.2009r.

GK-7082/2/2009

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji dla Zwierząt „Argos"
KRS:286138
ul. Garncarska 37A
O4-886 Warszawa

W nawiązaniu do treści Waszego wniosku Nr LL 135 z dnia 24 marca
2009r. dotyczącego: „opieka nad bezdomnymi zwierzętami", informuję, że na
terenie naszej gminy nie było wykonywanych zadań wykazanych przez Was w
w/w wniosku.

mgr

|-

OD :URZflD GMINY ROSSOSZ

MP irourai -F1R1^7S4557

16 KUI. 2009 15:04

STR. l

URZĄD G M I N Y
Rossosz
ul. Lubelska 8

21-533 Rossosz

oow. bialski, woj. lubelskie

Rossos* 1.4.04.2009r

Or 0717/9/2009

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji dla Zwierząt „Argos"
W odpowiedzi na pismo z dnia 24 marca 2009r /data wpływu 31 marca
2009r./ w sprawie udzielenia inforraacji publicznej na temat sposobu i skutków
wykonywania zadania „ opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich
wyłapywanie" uprzejmie informuję, iż w Gminie Rossosz w latach 2007 i 2008
inc zawierano umów na wyłapywanie bezdomnych zwierząt i opiekę nad nimi
oraz nie ponoszono z tym związanych kosztów.

WÓ7l'l\ G M I M Y

•J/

trzy mu ją:
1. Biuro Ochrony Zwierząt ul. Garncarska 37A, 04-886 Warszawa
2. a/a

GMINY
^.,,„ RUDA-HUTA

u t.NieP°d^°jVl
RŚ(j-1Vfo073/l/09

Ruda-Huta, dnia 30 kwietnia 2009 r.

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
Fundacja dla Zwierząt „ Argos"
ul. Garncarska 37 A
04-886 Warszawa

W odpowiedzi na wniosek z dnia 30 marca 2009 r. o udzielenie informacji publicznej na
temat sposobu i skutków wykonywania zadania „ opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich
wyłapywanie" przewidzianego ustawą o ochronie zwierząt, uprzejmie informuję, że:
l .Gmina Ruda-Huta w latach 2007 i 2008 r. nie posiadała stałych umów, zawarte były dwa zlecenia
ze schroniskiem dla bezomnych zwierząt zlokalizowanym w Chełmie przy ul. Włodawskiej 23,
dotyczące wyłapywania bezdomnych zwierząt.
2. Nie posiadamy zbiorczych danych liczbowych o zwierzętach wyłapanych i utrzymywanych
na koszt gminy w 2007 i 2008 r.
3. Gmina Ruda-Huta poniosła w latach 2007 i 2008 r. koszty w wysokości 732,000 zł dotyczące
realizacji zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywaniem".
Zup.
Kierownik Riśfgratu Rolnictwa
Ochrony Środowiska i Gospodarki

Do wiadomości:

l.a/a

OD : Urząd Miejski w Rykach

NR FflKSU : 0818657111

07 KUL 2009 12:00

Urząd Miejski u; Rylcach
ul Karola Wojtyły 29
08-500 Ry W

Ryki, dn.07.04.2009 r.

WOŚ.7082/2/09

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji dla Zwierząt „Argos"
ul. Garncarska 37A
04-886 Warszawa

W odpowiedzi na pismo z dnia 24 marca 2009 r., Urząd Miejski w Rykach uprzejmie
informuje, iż zgodnie z ustawą o ochronie zwierząt gmina Ryki zapewnia opiekę zwierzętom
bezdomnym oraz ich wyłapywanie. W latach 2007 i 2008 gmina Ryki miała zawartą stałą umowę
na wyłapywanie bezdomnych zwierząt i zapewnianie im opieki z Panem Arturem Bielawskim lekarzem weterynarii, który prowadzi działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług
weterynaryjnych oraz schronisko dla bezdomnych zwierząt w Puławach. Wszelkie czynności
związane z wyłapywaniem i dalszym postępowaniem za zwierzętami są prowadzone przez
wykwalifikowany i doświadczony personel pod nadzorem lekarza weterynarii z zachowaniem zasad
bezpieczeństwa wobec osób trzecich i humanitarnego podejścia do zwierząt. Wyłapaniu podlegają
wyłącznie zwierzęta agresywne, zagrażaje^e bezpieczeństwu ludzi lub pozostawione przez swoich
opiekunów, tj. niedożywione i chore. Na realizację powyższych zadań corocznie zabezpieczane są
środki finansowe w Gminnym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
W 2007 roku wyłapano 27 psów i 3 szczenięta- łączny koszt realizacji AWniósł 5 628,20 zł.
W 2008 roku wyłapano 28 psów, 7 szczeniąt, l kota - łączny k\jszt realizacji wyniósł
7 076,40 zł.

Jaśfctewfe*

Środowiska,
i Rolnictwa

STF

OD : Urząd Miejski u Rykach

NR FflKSU : 03l3657lll

07 KLJI. 2009 12:00

Unąd Miejski u; Rykach
ul. Karola WoJtyli/ 29
08-500 Ryki

Ryki, dn.07.04.2009 r.

WOŚ.7082/2/09

Binro Ochrony Zwierząt
Fundacji dla Zwierząt „Argos"
ul. Garncarska 37A
04-886 Warszawa

W odpowiedzi na pismo z dnia 24 marca 2009 r., Urząd Miejski w Rykach uprzejmie
informuje, iż zgodnie z ustawą o ochronie zwierząt gmina Ryki zapewnia opiekę zwierzętom
bezdomnym oraz ich wyłapywanie. W latach 2007 i 2008 gmina Ryki miała zawartą stałą umowę
na wyłapywanie bezdomnych zwierząt i zapewnianie im opieki z Panem Arturem Bielawskim lekarzem weterynarii, który prowadzi działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług
weterynaryjnych oraz schronisko dla bezdomnych zwierząt w Puławach. Wszelkie czynności
związane z wyłapywaniem i dalszym postępowaniem za zwierzętami są prowadzone przez
wykwalifikowany i doświadczony personel pod nadzorem lekarza weterynarii z zachowaniem zasad
bezpieczeństwa wobec osób trzecich i humanitarnego podejścia do zwierząt. Wyłapaniu podlegają
wyłącznie zwierzęta agresywne, zagrażaj^e bezpieczeństwu ludzi lub pozostawione przez swoich
opiekunów, tj. niedożywione i chore. Na realizację powyższych zadań corocznie zabezpieczane są
środki finansowe w Gminnym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
W 2007 roku wyłapano 27 psów i 3 szczenięta- łączny koszt realizacji \Wniósł 5 628,20 zł,
W 2008 roku wyłapano 28 psów, 7 szczeniąt, l kota - łączny k^szt realizacji wyniósł
7 076,40 zł.

Środowiska,
9] l Rolnictwa

STR.

LI

GMINY SAWIN

wo?.Vubeiskie

Sawin, dnia 03.04.2009 r.

nów. chełmski

RRO 7062/2/09
BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
Fundacji dla Zwierząt,,Argos"
ul. Garncarska 37A
04-886 Warszawa

W odpowiedzi na Wasze pismo z dnia 24 marca 2009 roku dotyczące
udzielenia informacji na temat sposobu i skutków wykonywania zadania „ opieka
nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie" , uprzejmie informuję, że Gmina
Sawin nie posiada stałej umowy z osobą lub firmą zajmującą się wyłapywaniem
bezdomnych psów.
W miarę potrzeb Gmina telefonicznie udziela zlecenia firmie „BLA-MIR"
Blacha Mirosław, 22-100 Chełm, ul. Litewska la.
Informuję, że w 2007 roku l raz a w 2008 roku 3 razy zlecano usługę
polegającą na odłowie i umieszczeniu w schronisku w Chełmie bezdomnych,
wałęsających się psów zagrażających bezpieczeństwu ludzi.
Należność za w/w usługę była regulowana w formie ryczałtowej.
Całkowity koszt realizacji tego zadania wyniósł-1464,00 zł brutto za odłów
4 szt. psów w 2007 roku oraz 1830,00 zł brutto za odłów 5 sztuk w 2008 roku.

Serniki dn.06.04.2009r.

URZĄD GMINY
Serniki
21-107 Serniki

N!P 714-10-75-943, fleoon 000550918

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT

Fundacji dla Zwierząt „ Agros"
ul. Garncarska 37A
04-886 Warszawa
W odpowiedzi na pismo z dnia 24 marca 2009r. znak LL 142 w sprawie informacji na temat opieki nad
bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywaniu Urząd Gminy Serniki informuje:
Ad. 1. W 2007r. i 2008r. Gmina Serniki udzielała zleceń na wyłapywanie bezdomnych zwierząt i
zapewnianie im opieki bez zawierania umowy Schronisku Dla Bezdomnych Zwierząt w Nowodworze,
21-100 Lubartów, natomiast na rok 2009 została podpisana umowa.
Ad.2. W 2007r. wyłapanych i utrzymywanych na koszt gminy było 10 szt. zwierząt, w 2008r. 12 szt.
Ad.3. Koszt realizacji zadania w 2007r. wyniósł 6100,00zł.(sześć tys.sto zł.) t.j.610,00zł./szt. Koszt
realizacji zadania w 2008r. wyniósł 7320,00zł.(siedem tys.trzysta dwadzieścia zł.) t.j. 610,00zł./szt.
Była to opłata ostateczna za interwencję, złapanie, transport, przyjęcie do schroniska, wyżywienie,
utrzymanie, opiekę weterynaryjną, szczepienie pw.wściekliźnie, a także ewentualną eutanazję i
transport zwłok do zakładu utylizacji.

URZĄD GMINY
w Serokomli
21-413 Serokomla
L.dz. 6054/1/09

n.'

Serokomla 2009-06-03

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji dla Zwierząt „Argos'
ul. Garncarska 37A
04-886 Warszawa

W odpowiedzi na Wasz wniosek o udostępnienie informacji
publicznej na temat sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka nad
bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie' Urząd Gminy w Serokomli
informuje;
1. Gmina Serokomla nie zawierała w latach 2007 i 2008 żadnych umów na
wyłapywanie bezdomnych zwierząt.
2. W latach 2007 i 2008 na terenie gminy Serokomla nie wyłapywano
bezdomnych zwierząt i gmina nie ponosiła żadnych kosztów związanych
z wyłapywaniem oraz utrzymywaniem tych zwierząt

mgr Teresa

Sekretarz Gminy

URZĄD

GMINY

22-304 Siennica Różana
pow. Krasnystaw
woj. lubelskie

NIP 564-10-19-941

Siennica Różana dnia 31 marca 2009 r.

GK.6134/1/2009

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
Fundacja dla Zwierząt „Argos"
ul. Garncarska 37A
04-886 Warszawa

W nawiązaniu do pisma LL 146 z dnia 24 marca 2009 r. w sprawie przesłania danych
na temat opieki nad bezdomnymi zwierzętami Urząd Gminy w Siennicy Różanej informuje,
że bezdomne psy kierowane są na podstawie zleceń do Schroniska dla Zwierząt w Chełmie.
W 2007 r. do Schroniska przekazano 3 bezdomne psy za kwotę 1098 zł, natomiast w
2008 r. 5 psów za kwotę 1927,6 zł. W bieżącym roku do chwili obecnej do schroniska
przekazano l bezdomnego psa za kwotę 366 zł.

ini Kryst)jfof Skóra
SfekretarzKpiiny

W Ó J T GMINY SITNO

22-424 S I T N O

pow. zamojski, woj. lubelskie

Sitno, dnia 31.03.2009r.

tel. 084-611-23-27, fax 084-611-23-08

R-6631/J/09
BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
Fundacji dla Zwziewrząt „ Argos "
ul. Garncarska 37A
04-886 Warszawa

Stosownie do pisma z dnia 24 marca 2009r. informuję jak niżej:
1. W 2007 i 2008 roku gmina miała zawartą umowę zlecenia z firmą :
Usługi Sanitarno -Porządkowe Piotr Łachno z siedzibą w Zamościu
ul. Budowlana 14, bezdomne psy są umieszczane w Ogrodzie
Zoologicznym w Schronisku dla Bezdomnych Psów im. Stefana Milera
ul. Braterstwa Broni 161 22-400 Zamość.
2. W 2007 roku wyłapano 11 bezdomnych psów z terenu gminy.
3. W 2008 roku wyłapano 13 bezdomnych psów z terenu gminy.
4. Koszt realizacji całego zadania wyniósł: w roku 2007 - 2748,20 zł, w
roku 2008 - 2140,80 zł, była to jednorazowa forma płatności za
umieszczenie w schronisku.

Lb

URZĄD GMINY
21-515 Sławatycze
ul. Rynek 14

NIP 519^0-06-532

Sławatycze 2009.04.01

tel.(083)378-33-58

ZNAK: 6052/5/09

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
FUNDACJI DLA ZWIERZĄT „ARGOS'
ul. GARNCARSKA 37A
04-886 WARSZAWA

Odpowiadając na Wasze pismo w sprawie opieki nad bezdomnymi
zwierzętami i ich wyłapywaniem, Urząd Gminy Sławatycze informuje:
l. W 2008r. gmina Sławatycze udzieliła zlecenia na wyłapywanie
bezdomnych psów w Sławatyczach Schronisku dla BEZDOMNYCH
ZWIERZĄT w m. NOWODWÓR k. LUBARTOWA.
2. W 2008r. złapano 5 psów.
3. Koszt całego zadania wyłapywania bezdomnych psów w 2008r.
wyniósł 2.745.00zł. płatne przekazem na konto Schroniska.
Jednocześnie informujemy, że w 2007r. nie prowadzono na terenie
gminy Sławatycze akcji wyłapywania psów i nie poniesiono żadnych kosztów.

Zup.WójtkGjmny
INSPEKTOR DS. ROLNICTWA

LL

URZĄD GMINY

21-230 Sosnowica, ul. Spokojna 10
woj. lubelskie

Sosnowica, dnia 5 czerwca 2009 r.

tel/fax0825912145,0825912152
NIP 565-10-23-950, REGON 000545797

SK. 07'17-13/09
Biuro Ochrony Zwierząt
ul. Garncarska 37 A
04 - 886 Warszawa
W nawiązaniu do pisma z dnia 24 marca 2009 r. informuję, że od stycznia 2009 r. Gmina
Sosnowica posiada zawartą umowę ze schroniskiem dla zwierząt w Nowodworze pow.
lubartowski. Wcześniej usługi na zgłoszenie, ale bezumownie świadczyła również ww. firma.
Liczba wyłapywanych zwierząt w latach 2007 - 2008 r. zamyka się w granicach 3 -5 sztuk,
przy odpłatności ok. 490 zł za sztukę.
SEKRETARZ GMINY

i
Henn

.

URZĄD GMINY

21-518 S O S N Ó W K A
powiat bialski
woj. lubelskie

WK.07177 XC 72009

Sosnówka , dnia 31 marca 2009 r.

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
Fundacji dla Zwierząt „AGROS"

W odpowiedzi na wniosek Biura z dnia 24 marca 2009 r.
informujemy ,że gmina na chwilę obecną nie posiada stałej umowy z
podmiotami uprawnionymi do wyłapywania zwierząt ani stałej umowy ze
schroniskiem,
Skala problemu bezpańskich zwierząt na terenie gminy Sosnówka nie uzasadnia
powzięcia powyższych działań . Sporadycznie zdarzająca się konieczność
wyłapania psów i umieszczenia ich w schronisku dokonywana jest doraźnie pod
potrzeby.
Np.:w roku 2007 7 październik 7 wyłapano l psa i umieszczono go w schronisku
. Akcja kosztowała gminę 300 zł 7 jednorazowo .
a w roku 2008 nie zgłaszano potrzeby wyłapania wałęsających się psów .

SEKRETARZ G
łnź. Maria Wiece

l•
OD : LIRZfiD GMINY

NR

: S81 '

06 KUI. 2B09 13:39

Spiczyn, dnia 06.04.2009 r.

21-077 Spiczyn
woj. lubelsltie

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji dla zwierząt „Argos"
ul. Garncarska 37 A
04-886 Warszawa
FAX 022 615 52 82
Odpowiadając na wniosek z dnia 24 marca 2009 r. informuję,
że w roku 2007 Gmina Spiczyn udzielała zleceń, a w roku 2008
posiadała stałą , roczna umowę na wyłapywanie bezdomnych zwierząt
ze Schroniskiem dla Bezdomnych Zwierząt Nowodwór, 21-100
Lubartów.
W roku 2007 skierowanych do schroniska zostały 4 psy,
a ogólny koszt ich odłowienia i utrzymania wyniósł 1708 zł.
W roku 2008 skierowano do schroniska 15 szt. psów, a koszt
ich odłowienia i utrzymania wyniósł 6405 zł plus opłata gwarancyjna
na zabezpieczenie miejsca dla odłowionych z terenu gminy zwierząt
w schronisku w wysokości 1464 zł.

Otrzymuje:
1. Adresat.

2. a/a.

/

S

Strona l z l

Od:
Do:
Wysłano:
Temat:

"Magdalena Gozdołek" <m.gozdolek@stanin.pl>
<boz@boz.org.pl>
6 kwietnia 2009 14:46
odpowiedź
Stanin, 06.04.2009r.

OŚ. 7062/4/09

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji dla Zwierząt „Agros"
Ul. Garncarska 37a
04-886 Warszawa

W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej zgodnie z ustawą z dnia 6
września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. 2001, Nr 112, póz. 1198) z dnia 24
marca 2009r. informuję:
Gmina Stanin nie posiadała w 2007 i 2008 roku zawartej umowy w sprawie wyłapywania
bezdomnych zwierząt, nie udzielono również żadnych zleceń. W związku z powyższym dane
liczbowe są zerowe. Gmina nie poniosła kosztów wyłapywania ani utrzymywania opieki nad
tymi zwierzętami.

Sprawę prowadzi:
Podinspektor- Magdalena Gozdołek
Tel. 025 798 11 05

2009-04-06

LL
URZĄD GMINY
STARY BRUS

pow. włodawski. woj. lubelskie
NIP

Stary Brus 03.04.2009 r.

6138/5/09

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji dla Zwierząt
„Argos"

W nawiązaniu do „Wniosku o udzielenie informacji publicznej"
w zakresie opieki nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywaniem Urząd
Gminy w Starym Brusie informuje, że:
1. w 2007 i 2008 r. gmina nie miała zawartej stałej umowy i nie udzielała
zleceń na wyłapywanie bezdomnych zwierząt,
w 2007 r. we własnym zakresie odłowiliśmy 4 szt. a w 2008 r. 6 szt.
bezdomnych psów. Znaleźliśmy chętnych do bezpłatnego
zaopiekowania się tymi zwierzętami. Ponadto nawiązano kontakt ze
schroniskiem w Lubartowie na interwencyjne wyłapywanie
bezdomnych zwierząt w przypadku braku możliwości zagospodarowania we własnym zakresie.
2. w 2007 i 2008 r. gmina nie poniosła kosztów związanych
z wyłapywaniem i utrzymywaniem bezdomnych zwierząt,

T

u

Stary Zamość 2009.03.31
URZĄD GMINY
22-417 STARY ZAMOŚĆ 6
pow. zamojski, woj. lubelskie
tel./fax 084 616 32 24
P-000550226 N1P 922-12-03-054

RiOP.6052/2/2009

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji dla Zwierząt-,,Argos"
ul. Garncarska 37A
04-886 Warszawa

W odpowiedzi na pismo z dnia 24 marca 2009 roku Urząd Gminy w Starym
Zamościu poniżej przedstawia informację dotyczącą wykonywania zadania „ opieka nad
bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie".
l . udzielano zleceń na wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu gminy Stary Zamość
w latach 2007-2008 firmie: Piotr Łachno Usługi Sanitarno-Porządkowe ul. Chyża 25
22-400 Zamość.
2. koszty poniesione przez Gminę Stary Zamość na w/w zadania:
2007 rok- 585,20 zł
2008 rok-777,80 zł
3. całkowity koszt zadania za 2007 i 2008 rok to 1.363, 00 zł, forma płatności przelew na
konto firmy za wykonaną usługę.
Z up. WÓJTA GMINY

(SEKRETARZ GMINY

li.
i
STOCZEK ŁUKOWSK
21-450 Stoczek Łuków
Plac T'^'^'7" Knś "

Stoczek Łukowski 29.04.2009r.

WI7062/06/09

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacja dla Zwierząt „AGROS"
(II. Garncarska 37A
04-886 Warszawa
W odpowiedzi na Państwa pismo o udzielenie informacji na temat realizacji przez
gminę zadania z zakresu opieki nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywaniem informuję,
że:
1. Wyłapywaniem bezdomnych zwierząt na terenie gminy Stoczek Łukowski zajmuje się
gminny zakład budżetowy - Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Stoczku Łukowskim, Stare
Kobiałki 107A, 21-450 Stoczek Łukowski
2. W 2007r. wyłapano dwa bezdomne psy, w 2008r. żadnego.
Psy zostały przekazane nowym właścicielom.
Działalność zakładu jest dotowana przez gminę.
W 2007r. na opiekę nad bezdomnymi zwierzętami przeznaczono 695,20zł.
W środkach tych ujęte są wydatki na zakup wyposażenia służącego realizacji tego zadania.

Otrzymują:
1. Adresat
2. a.a

URZĄD MIASTA

JK& l-L

21-450 Stoczek Łukowski
Plac Tadeusza Kościuszki 1

GK.7082-3/2009

Stoczek Łukowski, 09 kwietnia 2009 r.

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji dla Zwierząt „Argos'
04-886 Warszawa

Urząd Miasta w Stoczku Łukowskim w odpowiedzi na
wniosek o udzielenie informacji na temat wyłapywania i opieki nad
bezdomnymi zwierzętami, niniejszym odpowiada na zawarte w piśmie pytania:
1. W latach 2007 - 2008 Miasto nie posiadało stałej umowy na wyłapywanie
bezdomnych zwierząt i nie zlecało wykonania usług w tym zakresie.
2. W latach 2007 - 2008 nie zaistniały fakty wyłapania i utrzymywania na
koszt Miasta bezdomnych zwierząt.
3. Miastów latach 2007 - 2008 nie poniosło kosztów związanych z
wyłapywaniem i opieką nad bezdomnymi zwierzętami.

A/a

Spr.prowadzi:
Insp.G.Pucis

0257970036

WÓJTGMII^ySUŁÓW
22-448 SUŁÓW
pow. Zamość, woj. lubelskie
tel. 084 682 62 02, fax 084 682 62 27

WO.7082-1/09

Sułów, dnia 31 marca 2009r.

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
Fundacji dla Zwierząt „Argos"
ul. Garncarska 37A
04-886 Warszawa

W nawiązaniu do wniosku z dnia 24 marca 2009 roku o udzielenie informacji
publicznej na temat opieki nad bezdomnymi zwierzętami w 2007 i 2008 roku informuję co
następuje:
l. w wymienionym okresie gmina nie posiadała stałej umowy lecz udzielała zleceń
jednorazowych schronisku w Zamościu na wyłapywanie bezdomnych zwierząt
(psów) i dalszą nad nimi opiekę,
2. w 2007 roku dotyczyło to wyłapania i umieszczenia w schronisku 5 psów, w 2008
roku konieczności wyłapywania zwierząt nie odnotowano,
3. koszt realizacji całego zadania w 2007 roku wyniósł l 859, 30 zł. w formie
jednorazowej płatności za poszczególne zwierzę wyłapane i umieszczone w
schronisku, w 2008 roku kosztów nie poniesiono.

'aJMartyna

i-.trz G r . i i n y

URZĄD MlEJSKi
w SZCZEBRZESZYNIE
2 2 -4 6 O S Z C 7, IC R R X K S Z Y N
ul. Pl. Tadeusza Ko.sciusx.ki l

Id. 6821-095. 6821-OOfi

Szczebrzeszyn 2009.04.02

woj. lubelskie

Znak: IBM. 7082-6/09

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji dla Zwierząt „Argos"
ul. Garncarska 37A
04-886 Warszawa
W odpowiedzi na pismo LL 163 z dnia 24.03.2009 r. - Urząd Miejski w
Szczebrzeszynie uprzejmie informuje:

ad. l
W roku 2007 i 2008 tut. Urząd zlecał wykonywanie usług wyłapywania i kierowania do
Schroniska dla Bezdomnych Psów w Zamościu bezdomnych zwierząt

z terenu Gminy

Szczebrzeszyn firmie pod nazwą Usługi Sanitarno-Porządkowe Piotr Łachno Chyża 25, 22400 Zamość.

Koszty poniesione na wyłapywanie i kierowanie bezdomnych zwierząt do schroniska
przedstawiają się jak niżej:
- rok 2007 - 7 377,90 zł
-rok 2008-5 212,85 zł.

ad.3
W roku 2007 i 2008 jednorazowy koszt przyjęcia jednego zwierzęcia do schroniska wynosił
200,00 zł. - płatne po wykonaniu usługi.

Z-ca B U R M I S j / R Z A

Świdnik 03.04.2009r
WPG.7081 7 1 / 0 9
BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
FUNDACJA dla ZWIERZĄT „ARGOS"
ul.Garncarska 37A
04-886 Warszawa

W odpowiedzi na Państwa pismo z dnia 24 marca 2009r w sprawie udzielenia
informacji publicznej na temat sposobu i skutków wykonywania zadania „opieki nad
bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywania" informuję, że na terenie Gminy Miejskiej
Świdnik odłowem i opieką nad bezpańskimi zwierzętami w roku 2007 zajmowało
Stowarzyszenie Opieki nad Zwierzętami Lubelski Animals, ze schroniskiem w Krzesimowie,
natomiast w roku 2008 było to Świdnickie Stowarzyszenie Opieki nad Zwierzętami ze
schroniskiem w Krzesimowie.
•

w 2007 r. - umowa ze Stowarzyszeniem Opieki nad Zwierzętami. Lubelski Animals
w wysokości 45 OOOzł

na odłów i utrzymanie odłowionych psów w schronisku

(miesięcznie 3050zł +120zł/ za każdego odłowionego psa - do 70szt. psów rocznie),
•

w 2008 r. - umowa ze Świdnickim Stowarzyszeniem Opieki nad Zwierzętami w
wysokości 45 OOOzł

na odłów i utrzymanie odłowionych psów w schronisku

(miesięcznie 3050zł +120zł/ za każdego odłowionego psa).
W roku 2007 odłowiono 50szt psów z terenu miasta, natomiast w roku 2008 odłowiono 54
szt. psów. Dodam, że w schronisku na stałe przebywa około 75 szt. psów odłowionych z
terenu Świdnika (niektóre psy są adaptowane, inne odebrane przez właścicieli).

1L
U RZĄD MIEJSKI
W TARNOGRODZIE
ul.KościUSZkl 5,23-420 TARNOGRÓD

,

pow włgorajski.woj.iubełskie

.

Tarnogród, dnia O l .04.2009 r.

tel.(084)6897161 fax(084)6897731
•z -

RG.7614-14/09

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
Fundacja dla Zwierząt „Agros"
ul. Garncarska 3 7A
04-886 WARSZAWA

W nawiązaniu do wniosku z dnia 24 marca 2009 r. o udzielenie informacji
publicznej na temat sposobu i skutków wykonywania zadania "opieka nad
bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie" informuję, że:
1. Gmina Tarnogród zleca wyłapywanie bezdomnych zwierząt firmie: Piotr Łachno
Usługi
Wyłapane

Sanitaro-Porządkowe,

ul.

Budowlana

zwierzęta kierowane są do: Ogrodu

14,

22-400

Zoologicznego

Zamość.
im. Stefana

Milera. Schronisko dla Bezdomnych Psów, ul. Braterstwa Broni 161, 22-400
Zamość.
2. Wyłapanych psów w roku 2007 - l szt. w roku 2008 - 10 szt.
Oddanych do schroniska - l szt. w 2007 r, l szt w 2008 r.
3. Koszt realizacji

zadania na dzień 31.12.2007 r. - 288,90 zł. a na dzień

31.12.2008 r. - 385,12 zł. Opłata za opiekę w schronisku była jednorazowa.

Z up. BU.RftŁSTRZA
mgr inż.HfofnBn Struś
Kierownik Referatu Rolnictwa
Środowiska i Gospodarki Gruntami

LL

a:'

Terespol dnia 14.04.2009 r.

OS.III.762/OZ - 3/2009

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
Fundacji dla Zwierząt" Argos"
ul. Garncarska 37A
04 - 886 Warszawa

W odpowiedzi na pismo Nr LL 168 z dnia 03 kwietnia 2009 r., dotyczące sposobu i
skutków wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie"
informuję, że na terenie gminy Terespol w roku 2008, odbyła się jedna akcja interwencyjna
wyłapywania przeprowadzona przez Panią Małgorzatę Jadwigę Szumiło, Schronisko Dla
Bezdomnych Zwierząt, Nowodwór, 21-100 Lubartów, w trakcie tej akcji przeprowadzonej
na zlecenie Urzędu zostały odłowione 2 bezdomne psy.
Koszt powyższego
sześćdziesiąt cztery złote).

zadania to 1.464, 00 zł. (słownie: jeden tysiąc czterysta

URZĄD MIASTA
TERESPOL

ul Wojska Polskiego 130
21-550 Terespol
.-x itr -1A 1(. fiY V7^-"
tel (083)
375-20-36.
OŚ. 7082/1/09

Terespol, dnia 03.04.2009 r.

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacja dla Zwierząt
„Argos"
ul. Garncarska 37A
04-886 Warszawa
W związku ze złożonym wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej,
który wpłynął do Urzędu Miasta Terespol dnia 31.03.2009 r. zgodnie art. 10 ust.1
ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej. (Dz. U. Nr 112,
póz. 1198 z późn. zm.) uprzejmie informuję, że Miasto Terespol ma opracowany
aktualny regulamin wyłapywania bezdomnych zwierząt, który został przyjęty
UCHWAŁĄ Nr XVII/110/08 RADY MIASTA TERESPOL z dnia 30 lipca 2008 r.
w sprawie wprowadzenia regulaminu wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie
Miasta Terespol i zapewniania dalszej opieki wyłapanym zwierzętom bezdomnym.
Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego
z dnia 9 września 2008 r. Nr. 106 póz. 2648 Regulamin został pozytywnie
zaopiniowany przez Zarząd Główny Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami w Polsce
oraz Powiatowego Lekarza Weterynarii w Białej Podlaskiej, Ponadto Gmina Miasto
Terespol posiada umowę z dnia 28 maja 2008 r., która została zawarta na czas
nieokreślony z Gminą miejską Biała Podlaska, która jest właścicielem Schroniska dla
bezdomnych zwierząt w Białej Podlaskiej.
Do 28 maja 2008 r. Miasto Terespol nie posiadało żadnej umowy i było
obsługiwane interwencyjnie przez schronisko w Nowodworze, pomimo licznych
starań nie udało nam się podpisać umowy na sprawowanie stałego nadzoru.
W roku 2007 do schroniska trafiło 5 psów, które umieszczono w schronisku dla
bezdomnych zwierząt w Nowodworze koło Lubartowa (15 lutego 2007 r.),
koszt zapewnienia opieki zwierzętom wyniósł 2135, - zł.
W roku 2008 z terenu Miasta Terespol do schronisk trafiło łącznie
14 bezdomnych psów. Psy trafiły do schroniska w Nowodworze koło Lubartowa
(5 lutego 2008 r. - 1 pies i 6 szczeniaków) koszt zapewnienia opieki zwierzętom
wyniósł 1525,- zł. Psy trafiły również do schroniska w Białej Podlaskiej (lipiec 2008 5 psów) i (29 września 2008 - 2 psy), koszt zapewnienia opieki zwierzętom wyniósł
4200,- zł.
W roku 2009 przetransportowano do schroniska 3 psy. Psy trafiły
do schroniska w Białej Podlaskiej (9 stycznia 2009 - 1 pies), (23 kwietnia - 2 psy)
łączny koszt zapewnienia opieki zwierzętom wyniósł 1800,- zł.

Z poważaniem
burmistrza
•tfż. -/óze/Poderewski
/ózcfPo
Sekretarz

URZĄD GMINY

22-600 TOMASZÓW LUBELSKI
ul. 29 Listopodo 9, wo| lubelskie
tel (0-84)664-30-85, fax (0-84)664-38-73
K-to: B S Tomaszów lub 24 963900092001 000004205003
REGON 000550960
NIP 921-13-73-240

Tomaszów Lubelski 2009.04.06

R.6052/7/09

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji dla Zwierząt Argos
ul. Garncarska 37 A
04 - 886 Warszawa

Urząd Gminy w Tomaszowie Lubelskim w załączeniu przesyła następujące
informacje :
Gmina udziela zleceń na wyłapywanie psów i zabieranie ich do schroniska :
Schronisku dla Bezdomnych Psów w Zamościu.
W roku 2007 złapano pięć bezpańskich psów na ogólne koszty 1866.70 złotych,
W 2008 roku złapano dwa psy bezpańskie psy na ogólne koszty 785.20 złotych.
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NR FflKSU :0257960406

OD :ZGK TRZEBI

STR.l

Zakład Gospodarki Komunalnej
21404Trzebieszów

N1P825-20-72-56S REGON 060223905
lei. (025) 1% 0406 zgklrnhiesztwtwoilubkpl

ZGK.7063/6/09

Trzebieszów, dnia 2009.04,01

Biuro Ochrony Zwierząt
ul. Garncarska 37A
04-886 Warszawa

W odpowiedzi na pismo LL 174 z dnia 24 marca 2009 roku Zakład
Gospodarki Komunalnej w Trzebieszowie zajmujący

się między innymi

sprawami związanymi z utrzymaniem porządku i czystości

w Gminie

Trzebieszów, niniejszym udziela informacji dotyczących wyłapywania i opieki
nad bezdomnymi zwierzętami.
W roku 2007 nie było przypadków zgłoszenia bezdomnych zwierząt do
wyłapywania. W roku 2008 mieliśmy umowę na wyłapywanie i umieszczanie w
schroniskach bezdomnych zwierząt z Łukowskim Towarzystwem Przyjaciół
Zwierząt, 21-400 Łuków, ul. Międzyrzecka 41/36, KRS 0000280310, NIP 825208-33-14. Wnosiliśmy stałą miesięczną opłatę ryczałtową w wysokości 200 zł.
W roku 2008 zostało złapanych 10 psów. W roku 2009 nadal posiadamy
porozumienie gwarantujące wyłapywanie bezdomnych zwierząt. Ryczałtowa
opłata miesięczna w roku bieżącym wynosi 300 zł/mc.

URZĄD GMINY TRZSSZCZANY

Trzeszczany, 2009-05-07

pow. hrubieszowsk'
woj. iubeiskie

RGG. 6075-3/09

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacja dla Zwierząt „Argos"
ul. Garncarska 37 A
04-886 Warszawa

W odpowiedzi na pismo z dnia 24 marca 2009 r. w sprawie udzielenia
informacji publicznej na temat sposobu i skutków wykonywania zadania „ opieka nad
bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie". Uprzejmie informuję, że w roku 2007
wydatkowane zostały środki finansowe w wysokości 2584,80 zł, odłapano i dostarczono do
schroniska 7 szt. bezpańskich psów^natomiast w roku 2008 wydatkowano na ten cel kwotę
985, 20 zł i dostarczono do schroniska 3 psy. Forma płatności za opiekę jest jednorazowa, za
odpłapanie i umieszczenie psa w schronisku.

Wyk. L.W.

SEKRETARZ? GMINY
Wacław Borkowski

LL
Wójt Gminy Trzydnik Duży
23-230 Trzydnik Duży

.

21

Trzydnik Duży, dnia 24.04.2009 r.

RŻL.6052/5/2009

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
Fundacji dla Zwierząt „Argos"
ul. Garncarska 37A
04-886 Warszawa

W odpowiedzi na wniosek dotyczący udzielenia informacji na temat
opieki nad zwierzętami bezdomnymi i ich wyłapywania przewidzianego ustawą
o ochronie zwierząt informuje, że w latach 2007 - 2008 nasza gmina współpracowała
ze Schroniskiem dla bezdomnych zwierząt w Nowodworze k/Lubartowa. W 2007
roku współpraca polegała na udzielaniu zleceń, natomiast w 2008 roku podpisana
była umowa na wyłapywanie bezdomnych zwierząt i utrzymywanie w schronisku.
W 2007 roku zostało wyłapanych 2 psy za co jednorazowo zapłacono 854 zł,
natomiast w 2008 roku wyłapano 11 psów za które zapłacono 1464 zł.

Z-ca KietóWniKa Rerd/s Gospodarz
Komunalnej i Mieszkaniowej

OD : IJRZRD GMINY ULflN-MAJORflT

NR FflKSLJ : 083 3518084 3518082

23 KUII. 2009 13:21

ULAl-'MAJORAT

21 -30 T U!?-n - Vi s i o rat
woj. IiiUei&tia

Ulan-Majorat, dnia 23 kwietnia 2009 r.

RRG.7080-1/09

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
Fundacja dla zwierząt „ARGOS"
ul. Garncarska 37A
04-886 Warszawa

W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej Urząd Gminy
Ulan-Majorat informuje, że;
1. Gmina w latach 2007 i 2008 ma zawarte umowy stałe na wyłapywanie bezdomnych
zwierząt i zapewnienie im opieki z Łukowskim Towarzystwem Przyjaciół Zwierząt ul.
Międzyrzecka 41/36; 21-400 Łuków
2. W 2008 roku wyłapano na koszt Gminy 5 psów dorosłych.
3. Zgodnie z zapisami umowy wynagrodzenie za realizacje przedmiotu zamówienia ma
formę

ryczałtu

miesięcznego,

który

wynosił do 31 grudnia

2008

200 złotych miesięcznie.

oski

roku

-

STR. l

OD : URZfiD GMINY U ULEŹLI

NR FflKSLJ :

21 KIJI. 2009 13:37

08-504 IJt
tel,/fax tO s i ,i

dnia 21 kwietnia 2009 r.

OZ.IV.61 34/1/09

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji dla Zwierząt „Agros"
ul. Garncarska 37A
04-886 Warszawa

W odpowiedzi na wniosek z dnia 31 marca 2009 r, w sprawie udzielenia informacji
nas temat sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami
i ich wyłapywanie", Ur?.ąd Gminy Ułęż informuje, że w latach 2007 i 2008 gmina nie
posiadała stałych umów ani nie udzielała zleceń na wyłapywanie bezdomnych zwierząt i/lub
zapewnienie im opieki.
W związku z powyższym nie poniesiono żadnych kosztów związanych z realizacją tego
zadania.

STR. l

Urszulin, dn. 14 kwietnia 2009
WÓJT

Gminy Urszulin

woj. lubelskie

GI.II 7080/1/2009

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
Fundacji dla Zwierząt „Argos"
ul. Garncarska 37A
04 - 886 Warszawa

W odpowiedzi na Państwa wniosek o udzielenie informacji publicznej na temat sposobu
i skutków wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie"
informuję, że
- w 2007 i 2008 roku gmina Urszulin zlecała wyłapywanie bezdomnych zwierząt
i zapewnienie im opieki Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt, Nowodwór,
21-l 00 Lubartów
- w 2007 roku gmina Urszulin przekazała do w/w Schroniska dwa psy, natomiast
w 2008 roku jednego psa,
- koszt realizacji całego zadania tj. wyłapania i utrzymania bezdomnych psów, jakie poniosła
gmina w 2007 roku wyniósł 854 zł, natomiast w 2008 roku 427 zł. (od każdego psa
Schronisko pobierało opłatę w wysokości 427 zł.).

w ó T/
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LL
U R Z Ą D GMINY
URZĘDÓW

!3-2bO Urzędów, ul. Rynek ;,'
?:000549080, NIP 715-11-Of:

Urzędów, 02.04.2009 r.

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji dla Zwierząt „Argos"
w Warszawie

W odpowiedzi na pismo z dnia 24.03.2009 r. Urząd Gminy w Urzędowie informuje:
- w roku 2008 zawarta została umowa ze Schroniskiem dla Bezdomnych Zwierzątw
Nowotworze na wyłapywanie i umieszczenie w Schronisku bezdomnych psów,
- w roku 2007 wyłapano 7 szt zwierząt natomiast w roku 2008 wyłapano 14 szt zwierząt i
wszystkie umieszczono w schronisku.,
- koszt realizacji całego zadania w roku 2007 wynosił 2 989 zł natomiast w roku 2008
wynosił 7 378 zł.
Płatność była każdorazowo przelewem, łącznie za wyłapanie i umieszczenie w schronisku.
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Uścimów, 2009-04-23

RLS.6052/P/2/09

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji dla Zwierząt „Argos"
ul. Garncarska 37A
04-886 Warszawa

W odpowiedzi na wniosek LL 186 o udzielenie informacji publicznej na ternat
sposobu i skutków wykonywania zadania "opieka nad bezdomnymi zwierzętami
i ich wyłapywanie" przewidzianego ustawą o ochronie zwierząt.
Urząd Gminy Uścimów informuje, że w 2007 roku na terenie naszej gminy
nie było zgłoszeń związanych z koniecznością wyłapania i umieszczenia
w schronisku bezdomnych psów.
Natomiast w 2008 roku gmina miała podpisaną umowę ze Schroniskiem dla
Bezdomnych Zwierząt, wyłapano 8 psów i umieszczono je w Schronisku koszt
realizacji całego zadania wyniósł 3800 zł.

II
Werbkowice, dnia 7.04.2009
WÓJT GMINY
Werbkowice
V2-5fiO W f r b k o w i c e

OS. 7061-4/2009

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji dla Zwierząt „ARGOS"
ul. Garncarska 37a
04-886 Warszawa

W odpowiedzi na pismo w sprawie udzielania informacji publicznej na temat sposobu i
skutków wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie"
informuje : w przypadkach nagłych polegających na występowaniu bezdomnego zwierzęcia w
okolicach szkół i innych placówkach użyteczności publicznej gmina zleca usługę jednostce z
Zamościa tj. Piotr Łachno Usługi Sanitarno-Porządkowe 22-400 Zamość, ul. Chyża 25,
zwierzęta kierowane są do ZOO Schronisko w Zamościu. Ilość zwierząt wyłapanych w roku
2007 - 8 szt. w roku 2008- 5 szt. Koszty poniesione przez Gminę na wyłapanie zwierząt,
leczenie i umieszczenie w schronisku: w roku 2007-2651,70 zł; w roku 2008-1087,65 zł

WÓJT GMłNY WIERZBICA
22-150 WiERZBICA

L.dz. 0717/4/09

Wierzbica, dnia 31.03.2009 r.

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji dla Zwierząt „Agros"
ul. Garncarska 37A
04-886 Warszawa

W odpowiedzi na pismo z dnia 24 marca 2009 r. dotyczące wykonywania
przez Gminę Wierzbica zadania p.n." Opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich
wyłapywanie" określonego ustawą o ochronie zwierząt, uprzejmie informuję, że tut.
Gmina nie miała w 2007 i 2008 r. stałych umów i nie udzielała zleceń na
wyłapywanie bezdomnych zwierząt.
Ze względu na powyższe, bezdomne zwierzęta nie były wyłapywane i nie
ponoszono kosztów z tym związanych.

mgr Andrzej Chrząstouwfct

v&rr GMINY WILKOLAZ

Wilkołaz , dnia 01 kwietnia 2009 roku

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacja dla Zwierząt „Argos'
ul.Garncarska 37 A
04-886 Warszawa
W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej na temat
sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami
i ich wyłapywanie " przewidzianego ustawą o ochronie zwierząt informuję :
1. Umowę na wyłapywanie zwierząt i wywóz do schroniska gmina miała
w 2007 i 2008 roku zawartą ze schroniskiem dla bezdomnych zwierząt
Nowodwór 21-100 reprezentowanym przez Małgorzatę Jadwigę Szumiłowłaściciela schroniska.
2. Bezdomne psy zagospodarowujemy u rolników chętnych przygarnąć
bezdomnego psa.
3. W 2007 i 2008 roku nie umieszczaliśmy bezdomnych psów w Schronisku.

WÓ

LL
J R Z Ą D GMINY
w W I L K O W IE
ul. Wrocławska 1 1
46-113 W i l k ó w
000546087

GKR. 6134-2/09

Wilków, 23 kwietnia 2009 r.

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji dla Zwierząt „Argos"
ul. Garncarska 37A
04 - 886 Warszawa

W związku z pismem (bez numeru) z dnia 30 marca 2009 r. dotyczącego prośby
o udzielenie informacji na temat sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka
nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie" przesyłam następujące dane za
2008 r.:
1) gmina Wilków nie miała podpisanej żadnej stałej umowy na wyłapywanie
bezdomnych zwierząt,
2) wyłapano z terenu gminy Wilków 6 psów i umieszczono je w schronisku - koszt
realizacji zadania 4 475,80 zł.

Z poważaniem

Zygmunt
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Wisznice, dnia 2 kwietnia 2009 r.

Or.0710/4/2009
BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
Fundacji dla Zwierząt „Argos"
Warszawa

W odpowiedzi na pismo z dnia 24 marca 2009 roku w sprawie sposobu i
skutków wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywania"
uprzejmie informuję:
1. W 2007 i 2008 roku gmina nie posiadała stałych umów na wyłapywanie bezdomnych
zwierząt. W 2008 roku gmina udzieliła jednego zlecenia na odbiór psa bezdomnego Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt Nowodwór 21-100 Lubartów.
2. W 2007 roku gmina nie poniosła żadnych kosztów realizacji zadania, natomiast w 2008
roku , 610 złotych za umieszczenie jednorazowe psa w schronisku oraz 120 złotych - koszty
weterynaryjne związane z kwarantanną w/w psa. Forma płatności za w/w usługę - przelew.

KrzysztofMrakowski
SEKRETARZ GMINY

URZĄD

GMINY

we Włodawie
22-200 W Ł O D A W A

Al. Jana Pawia II 22, tel.rtiw (082) 5721-234

Włodawa, dnia 28.04.2009 r.

woj. lubelskie
REGON opossoaoa, NIP s6s-i2-7fi-7«ą

R.7081/4/09
Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji dla Zwierząt „Argos"
ul. Garncarska 37 A
04-886 Warszawa
W nawiązaniu do Państwa pisma dotyczącego udzielenia informacji publicznej
w zakresie sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich
wyłapywanie", niniejszym Urząd Gminy we Włodawie informuje, że gmina nie miała stałej umowy
i jedynie udzielała zleceń na wyłapywanie bezdomnych zwierząt następującym podmiotom:
w 2007 roku:
• Panu Piotrowi Łachno Usługi Sanitarno - Porządkowe w Zamościu działającemu
przy Ogrodzie Zoologicznym w Zamościu
• Schronisku Dla Bezdomnych Zwierząt w Nowodworze, 21-100 Lubartów.
• P. P. P. „Bacutil" Szpetko, Szpetko Sp. Jawna, 24-100 Puławy ul. Dęblińska 18 Oddział
w Zastawiu 24- 170 Kurów (za utylizację zwłok łosia)
w 2008 r.
• Panu Piotrowi Łachno Usługi Sanitarno - Porządkowe w Zamościu działającemu
przy Ogrodzie Zoologicznym w Zamościu
• Schronisku Dla Bezdomnych Zwierząt w Nowodworze, 21-100 Lubartów
Zbiorcze dane liczbowe o zwierzętach wyłapanych:
w 2007 roku:
32 szt. bezdomnych psów
l szt. łosia opłata za transport i utylizację zwłok

kwota 3911,20 zł
kwota 321 zł

łącznie za 2007 r. kwota: 4232,20 zł
w 2008 roku:

23 szt. bezdomnych psów

kwota 6015,60 zł

łącznie za 2008 r. kwota: 6015,60 zł
łączny koszt z 2007 r. i 2008 r. wyniósł 10247,80 zł
Gmina dokonywała jednorazowych płatności w formie przelewu po wykonaniu zlecenia
i wystawieniu faktury VAT.

SEKRE
Otrzymują:
1. adresat
2. a/a

URZĄD MIEJSKI
we Włodawie

Włodawa, dnia 15.04.2009r.

Al. J.Piłsudskiego41

22-200 Włodawa
GM. 7080/01/09

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
Fundacji dla Zwierząt „Argos"
ul. Garncarska 37A
04-886 Warszawa

W odpowiedzi na wniosek informuję, że Urząd Miejski we Włodawie posiadał podpisaną
w dniu 06.01.2000 roku umowę na przeprowadzanie odłowów bezdomnych psów
z administratorem Schroniska Dla Bezdomnych Zwierząt w Nowodworze k/Lubartowa panią
Małgorzatą Szumiło.
Z zapisu § l pkt 2 wynika, że koszty związane z odłowami, transportem, utrzymaniem,
wyżywieniem i zapewnieniem opieki weterynaryjnej odłowionym zwierzętom ponosi schronisko.
W budżecie na 2007 i 2008 rok była na to zadanie zabezpieczona kwota w wysokości
7.000,00 zł. Koszt realizacji zadania w 2007 roku wyniósł 5551,00 zł, natomiast w 2008 roku 6405,00 zł. Należność została przelana na podstawie wystawionej faktury jednorazowo za
umieszczenie zwierząt w schronisku.

Z up\ BUR
1

Jacek

Wohyń, dnia 14.04.2009r.

RPPT/3/09

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji dla Zwierząt „Argos"
KRS: 286138
ul. Garncarska
04-886 Warszawa
W odpowiedzi na Wasze pismo z dnia 24 marca 2009 roku dotyczące
sposobu i skutków wykonania zadania „ opieka nad bezdomnymi zwierzętami i
ich wyłapanie" przewidzianego ustawą o ochronie zwierząt informuję:
1. Gmina w 2007 i 2008 roku nie miała stałej umowy lecz zlecała dla
Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt Nowodwór, 21-100 Lubartów
wyłapywanie bezdomnych psów.
2. W 2008 roku zostały złapane przez Schronisko 3 sztuk bezdomnych psów,
natomiast w 2007 roku nie łapano.
3. Za złapane psy płaciliśmy ryczałtowo i ogólny koszt wyniósł 1464 zł.

Wójt Gminy Wohyń
mgr inż. Stanisław Jóźwik

URZĄD GMINY
24-204 Wojciechów

woj. lubelskie

Wojciechów, dnia 5.05.2009 r.

7062/9/10/09

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
Fundacji dla zwierząt AGROS
ul. Garncarska 37 A
04-886 Warszawa

Urząd Gminy w Wojciechowie przesyła następujące informację
1. gmina zawarła umowę w 2007 i 2008 roku z Gabinet Weterynaryjny
Artur Bielawski ul. Dęblińska 2, 24-100 Puławy,
2. Liczba zwierząt wyłapywanych przez gminę w 2007 i 2008 roku
2007 r. 9 szt. 2008 r. 5 szt.
3. W 2007 roku 3150 zł, 2008 r. 1750 zł forma płatności jednorazowa za
umieszczenie w schronisku.

mgr inż. MarJtth Majcher

podinspektor dsfspotecznych,
gospodarki komunalnej i obrony cywihtei

URZĄD GMINY
Wola Mysłowska

Wola

Mysłowska 2009.04.01.

21-426 Wola Mysłowska
tel./fax(025)7542516

7614-6/09

Biuro Ochrony Zwierząt
ul. Garncarska 37A
04-886 Warszawa

W odpowiedzi na Państwa pismo z dnia 24 marca 2009 roku w sprawie
sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich
wyłapywaniu" Urząd Gminy Wola Mysłowska informuje, że na terenie gminy
dotychczas nie było problemu z bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywaniu.
W związku z tym Gmina nie zawierała umów ani udzielała zleceń na
wyłapywanie bezdomnych zwierząt lub zapewnianie im opieki i nie ponosiła z tego
tytułu żadnych kosztów.

Sprawę prowadzi:

Krzysztof Płocki
podinspektor ds. ochrony środowiska
tel /0-25/754-25-22

LU

URZĄD GMINY
22-230 Wola Uhruska
pow. wbdawski
woj. lubelskie

Wola

uhruska dnia 09.04.2009 r.

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
Fundacja dla zwierząt "AGROS"
ul. Garncarska 37A
04-886 WARSZAWA

W odpowiedzi na pisma z dnia 24.03.2009 r. uprzejmie informuje, że:
1. Gmina Wola Uhruska w latach 2007-2008 nie miała zawartej stałej umowy
na wyłapywanie bezdomnych zwierząt. W jednym przypadku w roku 2008
gmina udzieliła zlecenia na wyłapanie jednego psa i dostarczenie zwierząt do
schroniska.
2. usługa polegająca na wyłapaniu psa i dostarczeniu do schroniska wynosiła
385,20 zł, a ponadto odpłatność za przyjęcie psa w schronisku dla
bezdomnych psów wyniosła 200 zł.
3. Całość kosztów z tym związanych w roku 2008 wynosił 585,20 zł a kwota
została wypłacona w formie jednorazowej.
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URZĄD GMINY
Wólka
20-258 Lublin 62
teł,/fax 746-48-44
NIP 713-10-24-217

21 KLJI. 2009 10:46

STR.l

Wólka, dnia 21.04,2009 r.

R.OŚ.6073/04/2009

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
Fundacji dla Zwierząt „Argos"
ul. Garncarska 37 A
04-886 Warszawa

W nawiązaniu do Państwa pisma z dnia 24 .03,2009 i*, dot. udzielenia
informacji nt. opieki nad bezdomnymi zwierzętami Urząd Gminy w Wólce
uprzejmie informuje, że;
1, Posiadane umowy ze schroniskami dla bezdomnych zwierząt - w roku 2007 - schronisko w Krzesimowie,
- w roku 2008 - schronisko w Nowodworze.
Doraźną opiekę i interwencje zlecano miejscowej lecznicy dla zwierząt w
miejscowości Długie.
2, Ilość zwierząt oddanych do schronisk - w roku 2007 - 11 szt., a w roku
2008 - 14 szt.
3, Na leczenie, opiekę i umieszczenie bezdomnych zwierząt w schroniskach
Gmina wydala środki w wysokości: rok 2007 - S 206,50 zł,rok2008-ll 124,05 zł,-.
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natomiast leczenie i opieka wg faktycznych kosztów leczenia i opieki. Formą
płatności były przelewy.
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URZĄD GMINY WYSOKIE

23-145 wysokie

woj. lubelskie
tel (0-84) 880-62-06

Rgp 6052/3/2009

Wysokie. 15.04.2009r.

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji dla Zwierząt „Argos'
KRS:286138
ul. Garncarska 37A
04-886 Warszawa

W nawiązaniu do Waszego pisma z dnia 24.03.2009r.w sprawie opieki
nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywania informuję:
Ad.l. w roku 2007i 2008 na terenie gminy nie stwierdzono przypadku
bezdomnych zwierząt.
Ad.2. nie było takich zwierząt.
Ad.3. w roku 2007i 2008 nie poniesiono żadnych kosztów finansowych na
realizację zadania.
Jednocześnie informuję, że w 2009 roku zwróciliśmy się do schronisk
dla zwierząt w województwie lubelskim o zawarcie umów na wyłapywanie
bezdomnych zwierząt.
Wszystkie schroniska odmówiły zawarcia umowy argumentując to brakiem
miejsc.
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Urząd Gminy Zakrzew

23-155 Zakrzew 26 woj. lubelskie
tel.(084)68097 00, (084) 680 97 03
REGON 000547649, NIP918-10-41-549

Zakrzew, dnia 20.04.2009r.

SM.6134-1/09

Pan

Tadeusz Wypych
Kierownik Biura Ochrony Zwierząt
Fundacji dla Zwierząt „Argos"
Ul. Garncarska 37A
04-886 Warszawa

W odpowiedzi na wniosek z dnia 24 marca 2009r. (data wpływu: 31.03.2009r.)
infromuję, że w latach 2007 - 2008 gmina nie zawierała stałych umów oraz nie udzielała
zleceń na wyłapywanie bezdomnych zwierząt i zapewnianie im opieki. We wskazanym
okresie gmina nie utrzymywała bezdomnych zwierząt na własny koszt. W przypadku
pojawienia się bezdomnego psa, był on przekazywany zainteresowanym mieszkańcom
gminy - głównie osobom starszym, samotnym.
Z tytułu realizacji powyższych zadań gmina nie ponosiła kosztów finansowych.

Z poważaniem

Otrzymują:
-

adresat,
a/a.

URZĄD GMINY
23-213 ZAKRZÓWEK
Powiat kraśnickl

woj. lubelskie

Zakrzówek dnia 16.04.2009 r

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
Fundacji dla zwierząt „ Agros"
ul. Garncarska 37 A
Warszawa
W odpowiedzi na wniosek z dnia 24 marca 2009 r w sprawie udzielenia
informacji publicznej na temat sposobu i skutków wykonywania zadania
pn. „ opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie, Urząd Gminy
Zakrzówek informuje, że w przypadku konieczności wyłapywania bezdomnych
zwierząt, udziela się zlecenia schroniskowi dla bezdomnych zwierząt
„Nowodwór" ,21-100 Lubartów.
W latach 2007 i 2008 nie było przypadków wyłapywania bezdomnych zwierząt.

Z up. WÓJTA
Jerzy Bopazfea
inspektor^W/s 'rolnictwa
i ochrony środowiska

URZĄD GMINY ZALESIĘ
Mi. Warszawska 34
^-512 Zalesię

Zalesię, dnia 01.04.2009r.

OPŚ.0717/2/09

Biuro Ochrony Zwierząt
ul. Garncarska 37A
04-886 Warszawa

W odpowiedzi na złożony wniosek o udzielenie informacji publicznej na temat
sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka nad zwierzętami i ich wyłapywanie",
Urząd Gminy Zalesię informuje, że:
1. Gmina Zalesię w 2007r i 2008r. miała zawarte umowy na wyłapywanie bezdomnych
zwierząt i zapewnienie im opieki.
2. W 2007r. i w 2008r. na terenie Gminy Zalesię wyłapano po 4 bezdomne psy.
3. W 2007r. wydano na wyłapywanie bezdomnych psów z budżetu Gminy 1600 zł, natomiast
w 2008r.

2600 zł.

Gmina ponosiła jednorazową opłatę za umieszczenie bezdomnego psa w schronisku.

Z poważaniem
Z up. Wójta

.
URZĄD GMINY ZAMOŚĆ

ul. Peowiaków 92,22-400 Zamość
— • ~~ —
'

Zamość 03.04.09

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji dla Zwierząt,, Agros'
ul. Garncarska 37 A
04-886 Warszawa
W odpowiedzi na pismo z dnia 31.03.09 r. informuję, że sposób
został
postępowania z bezdomnymi zwierzętami na terenie Gminy Zamość
uregulowany uchwałą Rady Gminy Zamość nr W56/2003 z dnia 20 marca 2003 r.
Gmina zawarła umowę z podmiotem posiadającym stosowne zezwolenie na stałe
odłapywanie bezdomnych zwierząt i umieszczenie ich w schronisku na zasadach i z
zachowaniem warunków określonych w rozporządzeniu MSWiA z dnia 26 sierpnia
1998 r.
W okresie od l maja 2007 r. do końca 2008 r. odłapano 113 psów i
umieszczono w schronisku. Opłata jednostkowa jest stała i wynosi 96,30zł/brutto/
za sztukę. Koszt realizacji zadania w omawianym okresie wyniósł 10.881,90 zł
słownie: dziesięć tyś. osiemset osiemdziesiąt zł/90/100.
Otrzymują:

i -Adresat
J
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BEKRJ r.ARZ GMINY
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U.M. ZAMOŚĆ
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Zamość dnia 7.04.2009r

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacja dla Zwierząt „Argos"
Warszawa

W odpowiedzi na pismo z dnia 24 marca 2009r w sprawie udzielenia
informacji publicznej na temat opieki nad bezdomnymi zwierzętami ich
wyłapywaniem informuję że:
Miasto Zamość posiada schronisko dla bezdomnych zwierząt
funkcjonujące w strukturach Ogrodu Zoologicznego.
Ogród Zoologiczny jest jednostką budżetową dotowaną z budżetu miasta.
W latach 2007 / 2008 w schronisku przebywało / odłapano :
-2007 r- 111 psów,
-2008r
1 19 psów.
""

. - . v, icrżyńcu
ui. Rynek l, 22-470 Zwierzyniec
tel./fax 084 687 20 11,084 687 20 21

Zwierzyniec. 2009-04-02

GKI. VI. 6073/3/09
Biuro Ochrony Zwierząt
ul. Garncarska 37A
04-886 Warszawa

W odpowiedzi na złożony wniosek Urząd Miejski w Zwierzyńcu informuje, że od 1999r,
od podjęcia stosownej uchwały przez Radę Miejską, psy bezdomne są umieszczane w
Schronisku dla bezdomnych zwierząt w Zamościu. Prace powyższe wykonuj ą uprawnieni
pracownicy Schroniska. Urząd płaci przelewem za usługę, po otrzymaniu faktury.
Na rok 2009 w budżecie Gminy mamy na ten cel 8 000,- zł, na dofinansowanie
Schroniska 2 000,- zł, zakup karmy 500,-zł.
Nie prowadzę ewidencji bezdomnych, umieszczonych w Schronisku zwierząt. Jednocześnie
informuję, że ilość bezdomnych zwierząt corocznie maleje oraz coraz więcej zwierząt przed
umieszczeniem w Schronisku znajduje nowe domy.

*

mgr Zofia Filip

Ku°~

Strona l z l

Argos/BOZ
Od:
Do:
Wysłano:
Temat:

"Bożena Rogalska" <b.rogalska@interia.pl>
<boz@boz.org.pl>
8 kwietnia 2009 13:24
Opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie

Urząd Gminy
Żółkiewka
ul. Żółkiewskiego 2
22-335 Żółkiewka
W odpowiedzi na wniosek z dnia 24 marca 2009r.o odzielenie informacji
dotyczących opieki nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywania informuję,
że gmina nie ma zawartej stałej umowy na wykonywanie tych zadań. W miarę
potrzeb w latach 2007 i 2008 korzystaliśmy z usług Schroniska dla
Bezdomnych Zwierząt w Zamościu i Lubartowie. W roku 2008 wyłapano 7
bezdomnych psów i zapewniono im opiekę w schronisku. Koszt tego zadania
wyniósł 2885 zł. W roku 2007 nie ponieśliśmy wydatków na ten cel.
Bożena Rogalska
insp.ds.ochrony środowiska
rozwoju i promocji gminy

10% zysku na lokacie bankowej z gwarancja BFG. Sprawdź!
http://link,interia,Dj/f20fd

2009-04-08

B.7610-4/09

Żyrzyn, dnia 27 kwietnia 2009 r.

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
Fundacja dla Zwierząt „Argos"
04-886 Warszawa, ul. Garncarska 37A

W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej Urząd Gminy Żyrzyn
informuje:
1) w 2007 i 2008 r. wyłapywaniem bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Żyrzyn zgodnie
z zawartą umową zajmował się Pan Artur Bielawski- lekarz weterynarii który prowadzi
działalność gospodarczą na wyłapywanie i opiekę nad

bezdomnymi zwierzętami. Gabinet

Weterynaryjny znajduje się w Puławach przy ulicy Dęblińskiej 2,
2) w 2007 r. z terenu gminy Żyrzyn wyłapano sześć bezdomnych psów, a w 2008 r. pięć
psów ,
3) płatności za wyłapanie i

opiekę ustalane są jednorazowo

za wyłapywanie

i umieszczenie zwierząt w schronisku, w poszczególnych latach koszt ten wynosił:
-w 2007 r. 1605,00 zł,
- w 2008 r. 1498, 40 zł,.
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