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A
,
A
Fundacji Azyl
podHPsim Aniołem
04-886 Warszawa
ul. Garncarska 37A

Aleksandrów , dnia 13.03.2006r

Odpowiadając na pytania zawarte w piśmie z dnia 8 marca 2007 roku
Urząd Gminy w Aleksandrowie pragnie uprzejmie poinformować , iż :
- w 2006 roku Gmina Aleksandrów nie miała podpisanej stałej umowy ani nie udzielała
zleceń na wyłapywanie bezdomnych zwierząt i/lub zapewnienie im dalszej opieki.
W sytuacjach nagłych , nie cierpiących zwłoki, a dot. wyłapywania bezdomnych zwierząt
gmina bezpośrednio współpracuje ze schroniskiem mającym siedzibę w Piotrkowie Tryb.
oraz Bełchatowie .
- na koszt gminy w schroniskach wymienionym powyżej
w 2006 roku nie były
utrzymywane żadne zwierzęta.
W przypadku umieszczania bezdomnych zwierząt w schronisku gmina przyjęła praktykę
i dokonuje jednorazowych płatności dot. umieszczenia zwierząt w schronisku .
Otrzymują:
l.A
d
l.
Adresat
2. a/a

?
WÓJT "J"

UK21ĄD GMIN?
ALEKSANDRÓW ŁÓDZKI
Plac Kościuszki 2

§6-070 Aleksandrów Łódiki
tt. 942/712-10-18, fcUte 042/712-17-16

Aleksandrów Łódzki, 24.04.2007 rok

GCR, 6134/9/2007
BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
FUNDACJI AZYLU POD PSIM ANIOŁEM
WARSWZAWA, UL. GARNCARSKA 37A

W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej z dnia 8.03.2007
roku w sprawie opieki nad bezdomnymi zwierzętami informuję, że:
1. W 2006 roku Gmina Aleksandrów Łódzki miała podpisaną umowę na wyłapywanie
i hotelowanie bezdomnych zwierząt (psy i koty) z Hotelem dla Zwierząt i Ptactwa
Domowego Maria Siemińska w Łodzi ul. Kosodrzewiny 56.
W/w umowę przedłużono również na rok 2007.
2. W 2006 roku odłapano na terenie Gminy Aleksandrów Łódzki 62 psy, z tego wydano
w trakcie roku 32 psy. Na koniec roku 2006 hotelowano 33 psy (w tym z poprzednich
lat).
3. W związku z realizacj ą tego zadania w 2006 roku gmina poniosła koszty w wysokości
45. 383,39 zł.
Za powyższą usługę schronisko wystawia co miesiąc fakturę, w której jest
wyszczególnione każde odłapane zwierzę i czas jego hotelowania. Faktury płacone są
przelewem.

p.o. SZEFA
GMINNEGO CENTRUM REAGOWANIA
w AlekssndrcMie Łódzkim

URZĄD GMINY w ANDRi-SFOTU

Andrespol, dnia 29 maja 2007r.

95-020 Andrcspo!, ul. Rokicifeka 126
ld./iaxO-422J3244U

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji Azylu pod Psim Aniołem
ul. Garncarska 37a
04-886 Warszawa
RSO-0717/29/2007

W odpowiedzi na Państwa wniosek o udzielenie informacji publicznej,
Urząd Gminy w Andrespolu informuje:
1. od 01 marca 2002r. gmina ma zawartą umowę z Hotelem Dla Zwierząt I
Ptactwa Domowego - Mariola Siemińska Łódź, ul. Kosodrzewiny 56 na
odłapywanie i hotelowanie bezdomnych zwierząt;
2. w 2006r. odłapano na terenie gminy Andrespol 29 psów, które zostały
przewiezione do hotelu; gmina pokrywa koszt pobytu w hotelu każdego
odłapanego zwierzęcia przez okres 6 m-cy;
3. koszt realizacji całego zadania w 2006r. wyniósł 30.690,-zł; formą
płatności jest przelew dokonywany co miesiąc, po otrzymaniu faktury z
hotelu.

K I E R O W N I K
Referat Organizacyjne^ i Spraw
Ma łgorz ata^o źniak

likom

Bełchatów, dn. 11.04.2007r.

^BEŁCHATÓW

Dbamy o ŚRODOWISKO

Patrzymy Perspektywicznie

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

Ldz.lS/281/2007

W odpowiedzi na Państwa prośbę, udzielamy informacji publicznej na temat
sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich
v/yłapywarsls" przewidzianego ustawą c cchrcnis zwierząt.

Z poważaniem
PR

ENT

tngr'S$wamir Matyśkiewicz

Przedsiębiorstwo Komunalne 5ANIKOM sp. z o.o,
97-400 Bełchatów « ul. Staszica 5 • Tel/Fax: (44) 635 09 05, 635 09 06 * www.sanikom.pl • e-mail: sanikom@sanikom.pl
Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia KRS 0000105360 • Kapitał zakładowy: 3.026.500 PUM
NIP 769-19-67-575 • REGON 592166006 • BS Bełchatów 90 8965 0008 2001 0011 7506 0001

1. Przedsiębiorstwo Komunalne „SANIKOM" sp z.o.o jako zarządca schroniska dla
bezdomnych zwierząt w Bełchatowie, miało podpisane umowy na wyłapywanie
bezdomnych psów, przewożeniu i umieszczaniu ich w schronisku dla bezdomnych
zwierząt w Bełchatowie przy ul. Zdzieszulickiej oraz opiece nad nimi do czasu
znalezienia im opiekunów. Umowy zostały zawarte z poniższymi zleceniodawcami:
a. Urząd Miasta Bełchatów z siedzibą w Bełchatowie przy ul. Kościuszki 1
b. Urząd Gminy Bełchatów z siedzibą w Bełchatowie przy ul. Kościuszki 13
c. Urząd Gminy Rząśnia z siedzibą w Rząśni przy ul. Kościuszki 16
2. W załączniku sprawozdanie roczne za 2006 r

Bełchatów, dn. 27.03.2007 r.
BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
Fundacji Azylu pod Psim Aniołem
ul. Garncarska 37A
04-886 Warszawa

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SCHRONISKA
za okres od 01.01.2006 - 31.12.2006

ZMIANY STANU ILOŚCIOWEGO ZWIERZĄT
W SCHRONISKU DLA BEZDOMYCH ZWIERZĄT W BEŁCHATOWIE
Dorosłe

Zmiany ilościowe stanu zwierząt
(w szt.)
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Przyjęto, w tym:
- przywiezione przez Zespół Interwencyjny
- przywiezione przez Straż Miejską
- oddane przez osoby prywatne
- podrzucone na teren schroniska

Urodziło się
Zmiana kwalifikacji wiekowej
Sprzedano
Uciekło
Upadki
Eutanazje, w tym:

- zwierząt poszkodowanych w wypadku
- zwierząt nieuleczalnie chorych
- zwierząt agresywnych w stopniu
nie rokującym poprawy
- ślepych miotów
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MAK liczba zwierząt na jaką zostało
przewidziane schronisko
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INFORMACJA DODATKOWA

ZESTAWIENIE ILOŚCIOWE ZABIEGÓW STERYLIZACJI LUB KASTRACJI ZWIERZĄT
Ilość przeprowadzonych
zabiegów (w szt.)
W roku 2006
poziom sterylizacji zwierząt
nadzień31.12.2006r.

Psy

Koty

PSY

SUKI

KOTY

70

58

10

90,87%

KOTKI
9

100%

fńir Matyśkiewicz

97-400 Bełchatów

ul. Kościuszki 13
Nasz znak: SI. 7080-1/2007

Bełchatów, dnia 19 marca 2007 roku.

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
Fundacji Azylu pod Psim Aniołem
ul. Garncarska 37A
04 - 886 Warszawa
Odpowiadając na Państwa pismo, udzielamy informacji publicznej na
temat sposobu i skutków wykonywania zadania „ opieka nad bezdomnymi
zwierzętami i ich wyłapywanie":
1. W 2006 roku Gmina Bełchatów miała podpisaną stałą umowę na
wyłapywanie i dalszą opiekę w schronisku dla bezdomnych psów
z terenu gminy Bełchatów z Przedsiębiorstwem Komunalnym SANIKOM
sp. z o.o. w Bełchatowie, ul. Staszica 5, 97-400 Bełchatów, prowadzącego
Schronisko dla bezdomnych zwierząt dla miasta Bełchatowa.
2. W 2006 roku przebywało w schronisku łącznie 14 psów „gminnych".
Zgłoszonych do wyłapania i umieszczenia w schronisku w 2006 roku
było 11 psów, 3 psy weszły na stan z roku 2005. Ilość „gminnych" psów
przebywających jednocześnie w schronisku to od 4 do 8 sztuk. W 2006
roku 6 psów zostało adoptowanych, l uśpiony z powodu dużych obrażeń
powypadkowych.
3. Koszt realizacji całego zadania za rok 2006 zamknął się kwotą 31 535,17
złotych brutto, płatną co miesięcznym przelewem na podstawie
wystawionej przez SANKOM faktury ze szczegółową kalkulacją usługi
opartą na bieżącej ewidencji zwierząt przebywających pod opieką
schroniska, kosztów dojazdu do miejsca wyłapania, kwarantanny
i wykonywanych zabiegów.
Z up, W Ó J T A
(-)mgr inż. Sławomir Szymański
SEKRETARZ GMINY
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04-886 Warszawa
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Znak: 0717/9/07
W odpowiedzi na wniosek o tidzi ^
temat sposobu

i skutków

form

wykopy- ania

bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywani e n
Będkowie informuje, że w roku 2006 udziel /lec
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zwierząt Firmie:
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d!<

Zwierząt
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która zapewniała im dalszą opieki;
wyłapanie dwóch psów z terenu iii-we'
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Otrzymaliśmy 2 faktury YAT:
1. z 8 lutego 2006 r. na kwotę : M
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2, z l czerwca 2006 r. na kwotę 1 Ci3
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faktury,
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P01

URZĄD MIASTA
96-230 BIAŁA RAWSKA

ul. Jana Pawła !l 57
5- pow. rawski, woj. łódzkie

Biała Rawska, dn. 15.03.2007r.

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji Azylu pod Psim Aniołem
ul. Garncarska 37A
04-886 Warszawa
4asz znak: RG.II.7635/3/07

W odpowiedzi na pismo z dnia 8.03.2007r. (data wpływu 14.03.2007r.) w
prawie opieki nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie uprzejmie
nformuje, że w roku 2006 Urząd Miasta posiadał zawartą umowę z Hotelem dla
zwierząt i ptactwa domowego w Łodzi - Pani Mariola Siemińska, na
vyłapywanie, transport i hotelowanie bezdomnych zwierząt z terenu miasta
gminy Biała Rawska.
N roku 2006 wyłapanych zostało 26 sztuk bezdomnych psów, które są
lotelowane na koszt Urzędu do czasu ich adopcji.
]a odłapanie i dostarczenie do Hotelu jednego zwierzęcia lub ,też kilku zwierząt
/ tym samym dniu i czasie podczas jednego odłapywania Urząd płacił kwotę
30,00 zł + 22% VAT, natomiast koszty związane z utrzymaniem zwierzęcia w
otelu wynoszą 4,50 zł +22% VAT za każdą dobę, do czasu pobytu zwierzęcia
N hotelu.
Coszt realizacji całego zadania w roku 2006 wyniósł 28.299,92x1.
onadto nadmienia się, że na dzień dzisiejszy hotelowanych jest 14 psów
wyłapanych w roku ubiegłym.

'
7-ca

Karpiński

URZĄD GMINY
99-423 Bielawy
pow. łowicki
woj, łódzkie

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji Azylu pod Psim Aniołem
ul. Garncarska 37A
04-886 Warszawa

Znak: RPG.7062/1/2007

Bielawy, dn. 13.04.2007 r.

W odpowiedzi na Państwa wniosek o udzielenie informacji publicznej na
temat sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi
zwierzętami i ich wyłapywanie", Urząd Gminy Bielawy informuje, że:
1. Urząd Gminy w 2006 r. nie miał stałych umów ani nie udzielał zleceń na
wyłapywanie bezdomnych zwierząt;
2. W 2006 r. nie wyłapano i nie utrzymywano na koszt gminy żadnych
zwierząt;
3. W związku z powyższym nie poniesiono żadnych kosztów związanych z
realizacją tego zadania.

LZ
Błaszki,dnia 2007-03-23

E E F E B, A T

Gospodarki Gruntami,
ftokactwa i Bwtowmetws

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacja Azylu pod Psim Aniołem
04-886

WarSZOWtt

ML Garncarska 37 A

GRB 6033/5/07

W odpowiedzi na pismo w sprawie "opieka nad bezdomnymi zwierzętami
i ich wyłapywanie" przewidzianego ustawą o ochronie zwierząt, Urząd Gminy i Miasta
w Blaszkach informuje :
- w 2006 roku udzielono zlecenia na wyłapanie l psa firmie pn.
Hotel Dla Zwierząt i Ptactwa Domowego - Mariola Siemieniawska w Łodzi,
- koszt realizacji całego zadania wyniósł 1037 zł / wyłapanie i opieka/.

URZĄD GMIMY BOLESŁAWIEC

Bolesławiec dnia 21.03.2007r.
Oś -7060/l/o.z./2007r.

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacja Azylu pod Psim Aniołem
04 - 886 Warszawa, ul. Gancarska 37A

Dotyczy : opieki nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie.

Urząd Gminy w Bolesławcu w odpowiedzi na Wasze pismo z dnia 08.03.2007, które wpłynęło
do tut. Urzędu w dniu 15.03. 2007r w sprawie udzielenia informacji publicznej na temat
sposobu i skutków wykonania zadań „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich
wyłapywanie" przesyła następującą informację :
pkt 1. Gmina Bolesławiec nie posiada stałej urnowy na wyłapywanie bezdomnych zwierząt,
w 2006 roku zaistniał przypadek wyłapania psa na terenie Gminy Bolesławiec, którego
umieszczono na oczyszczalni ścieków w Bolesławcu zapewniając mu dalszą opiekę na
Oczyszczalni.
W 2007 roku w miesiącu lutym zaistniał kolejny przypadek wyłapania bezdomnego
psa, który został przekazany do schroniska zwierząt bezdomnych w Wieluniu.
pkt 2 . W 2006 roku wyłapany został jeden pies..
pkt 3. W 2006r. nie przekazano do schroniska żadnego zwierzęcia,
W 2007 roku przekazano l psa za jednorazowa opłatę 300,00 zł.
Wyk.druk. B.B.

Z poważaniem
r.

98-430 Bolesławiec, ul. Rynek 1, tal. (+48 62) 783 60 84, fax 783 60 24,
e-mail: urzad@boleslawiec.net.pl

U

99-417 Boiimów, ui. łowicka 9
te!./fax (0-46) 838-03-88
Nf 836-15-38-156. RG.300535385

Boiimów, 23.03.2007 r.

GRP 7062/7/2007

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji Azylu pod Psim Aniołem
ul. Garncarska 37 A
04-886 Warszawa

W odpowiedzi na Wasz wniosek z dnia 8.03.2007 r., który wpłynął do tut. Urzędu
w dniu 15.03.2007 r. informujemy, że w ramach zadania „opieka nad bezdomnymi
zwierzętami i ich wyłapywanie" w 2006 r. udzielono pięciu zleceń Hotelowi dla Zwierząt
Pani Marioli Siemińskiej z siedzibą w Łodzi, ul. Kosodrzewiny 56 na wyłapywanie
bezdomnych zwierząt i zapewnienie im dalszej opieki. Zlecono odłowienie i umieszczenie
w hotelu dla zwierząt w Łodzi 13 szt. bezdomnych psów. Koszt w/w zleceń wyniósł 8.773 zł
i była to jednorazowa forma płatności za opiekę.
Z up. WÓJTJkoMINY
mgr Wiolattii (łrcbtiska
rciego i Promocji

ii

URZĄD GMINY
98-277 Brqszewice
tel./fox(043)821-17-78
REGON 000532671
NIP 827-15-09-139
pow. sieradzki, wo], łódzkie

_

Brąszewice , dnia 23.03. 2007 r.

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacja Azylu pod Psim Aniołem
Ul. Garncarska 37 A
04-886 Warszawa
NZ: G-6134/1/2007

Na podstawie art. 10 i art. 13 ust. l Ustawy z dnia
6 września

2001

roku o dostępie do informacji

( Dz. U. Nr 112, póz. 1198

publicznej

z późn. zmianami) i w odpowiedzi

na Wasz wniosek z dnia 8 marca 2007 r. uprzejmie informuje się , że :
1) Gmina Brąszewice zleca wyłapywanie bezdomnych zwierząt Hotelowi Dla Zwierząt i Ptactwa Domowego z siedzibą w Łodzi
ul. Kosodrzewiny 56 ; 92-411 Łódź.
2) W 2006 roku nie wyłapywano bezdomnych zwierząt.
3) W 2006 roku brak kosztów.
ZASTBMfA W/tiJTA

/^-/

Teresjt

/

Gałązka

URZĄD GMINY
BRÓJCE

95-006 Brójce woj. łódzkie

Brójce, dnia 21.03.2007 r.

ZIR.6134/1/07

Biuro
Ochrony Zwierząt
Warszawa, ul. Garncarska 37A

W odpowiedzi na wniosek o udzielenie
08.03.2007 r. Urząd Gminy w Brójcach informuje:

informacji publicznej z dnia

1. W roku 2006 Gmina Brójce miała podpisaną stałą umowę na odłapywanie
bezdomnych zwierząt z terenu gminy i ich hotelowanie
2. W roku 2006 z terenu gminy odłapano 12 szt. psów. Średnio w ciągu jednego
miesiąca było hotelowanych 7 szt. zwierząt
3 .Koszty całego zadania za 2006 r. wyniosły 16.413,27 zł. Opłaty realizowano na
koniec każdego miesiąca po wystawieniu faktury za usługę

W ó j t /G

mgr in

l/z
Brzeziny, dnia 22 marca 2007 roku

ul. Sienkiewicza 16

05 060 Brzeziny
00534199

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

_,

IGM.7083-3/07

W odpowiedzi na pismo z dnia 08 marca 2007 r. poniżej przedkładam informację na temat
sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie" :
l . w roku 2006 Gmina Miasto Brzeziny miała zawartą umowę na wyłapywanie oraz sprawowanie
całodobowej opieki nad zwierzętami z Panią Mariolą Siemińską prowadzącą Hotel dla Zwierząt
i Ptactwa Domowego w Łodzi, ul. Kosodrzewiny 56,
2. w roku 2006 wyłapano 1 8 psów; stan psów w Hotelu w dniu 3 1 .12.2006 r.- 1 7 sztuk,
3. koszt realizacji całego zadania w 2006 roku wyniósł 29.216,78 zł.;
forma płatności: jednorazowa opłata za wyłapanie zwierzęcia i umieszczenie w schronisku
oraz opłata za każdy dzień pobytu zwierzęcia w hotelu ponoszona po zakończeniu każdego
miesiąca.

mgr Ei»a/!fądr*

URZĄD GMINY W BRZEŹNIU
98-275 Brzeźnie, ul. Wspólna 44
pow. sieradzki
W

°J-łódzkie

Nz. R. 6058/01/07

Brzeźnie 26.03.2007r.

Biuro
Ochrony Zwierząt
Fundacja Azylu
pod Psim Aniołem
ul. Garncarska 37 A
04-886 Warszawa

W odpowiedzi na Wasze pismo z dnia 08.03.2007r., Urząd Gminy
wBrzeźniu informuje, że posiada zawartą w dniu 01.09.2005r. umowę
z Hotelem dla zwierząt i ptactwa domowego z siedzibą w Łodzi przy ulicy
Kosodrzewiny 56 na wyłapywanie bezdomnych zwierząt na terenie Gminy
Brzeźnio oraz opiekę nad wyłapanymi zwierzętami.
W 2006 roku z terenu Gminy Brzeźnio umieszczono l psa w
w/w Hotelu w Łodzi. Za wyłapanie i opiekę w Hotelu dla zwierząt Urząd
Gminy zapłacił 219 złotych.
2

««>•

Kierownik

GMINY w BUCZKU

98-113 Buczek, ul.Główna 20

pow. lasku ^

woj Jódzłae

fax:(0-43) 677-47-86

Biuro

Ochrony Zwierząt

Fundacji Azylu pod Psim Aniołem
^ Gamcarska 37A

04-886 Warszawa
Rl.o.z 7080/7/2007

Data: 13.08.2007 r.

W odpowiedzi na pismo dotyczące udzielenia informacji na temat sposobu i skutków
wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie" Urząd
Gminy w Buczku informuje:
l.W 2006 r. Gmina Buczek miała podpisaną umowę na okres 2 lat (od 1.01.2006 r.
do 31.12.2007 r.) na wyłapywanie i opiekę nad bezdomnymi zwierzętami z Hotelem
dla Zwierząt i Ptactwa Domowego z siedzibą w Łodzi, ul. Kosodrzewiny 56, 92-411 Łódź
2.W 2006 r. utrzymywane były w hotelu 3 psy.
3JCoszt realizacji żądania w 2006 r. wyniósł 3 385.50 zł. Należności regulowane
były miesięcznie na podstawie bieżącej ewidencji zwierząt przebywających w hotelu.

WIE, 01-STY-00 4:25

URZgD GMINY BUDZISZEWICE

0447102389

S.01

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT

Fundacji Azylu pod Psim Aniołem
04-886 Warszawa, ul. Garncarska 37A

Nasz znak;

RG.6052-3/07

Data:

14.03.200r.

W odpowiedzi na pismo z dnia 08.03.2007r.Urząd Gminy w Budziszewicach
informuje iż w 2Q06r. udzielano zleceń na wyłapywanie bezdomnych zwierząt:
•

Hotelowi Dla Zwierząt i Ptactwa Domowego - Łódź Mariola Siemińska.

• Wyłapano 4 psy.

• Koszt realizacji całego zadania wynosi 1977,20 zł.

in
Urząd Gminy Burzenm

98-260 Burzenm, ul. Sieradzka l

Tel. (0-43) 82140 95, Fax (0-43) 8214013
pow. sieradzki, woj. łódzkie

.

, . ^

MftnM
Burzenin ,dma 16.03.2007
r.

D

Znak:OS6134/2/07

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

Odpowiadając na Państwa pismo z dnia 8.03.2007 roku w sprawie sposobu i skutków
wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie" Urząd
Gminy Burzenin informuje ,że w chwili obecnej Gmina Burzenin ma podpisaną z Hotelem
dla Zwierząt ul.Kosodrzewiny 56, 92-411 Łódź umowy w sprawie wyłapywania
bezdomnych zwierząt(psów) i dalszego z nim postępowania.
W 2006 roku odłapano 2 psy.
Koszty z tym związane wynoszą 130 zł za odłapanie l psa i dostarczenie ich do hotelu
podczas jednej akcji, oraz 4,50 zł za l dobę ich utrzymywania plus 22% VAT .
W chwili obecnej Gmina Burzenin posiada 5 szt. psów hotelowanych w Łodzi.

PODCNSPEKTOR/d/S'' melioracji
•jspodarkl wodngU&sHfony środowiska

\z Chmietewskl

U
Chąśno,dn.2007.03.28.
URZĄD GMINY CHĄŚNO
pow. łowir.M. woi łódzkie
99. iS",;' Chgśno
:
NIP834-10 i - . f i S f . ~'f GON 000538082

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji Azylu pod Psim Aniołem
w Warszawie

Urząd Gminy w Chąśnie w odpowiedzi na wniosek dotyczący udzielenia
informacji publicznej na temat sposobu i skutków wykonywania zadania
„opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywania" informuje:
1. Urząd Gminy w 2006r udzielił jednego zlecenia na wyłapanie
bezdomnego psa „ Hotelowi dla zwierząt" w Łodzi ul. Kosodrzewiny 56
2. W 2006r tylko jedno zwierzę było złapane na koszt gjniny
3. W 2006r. gmina zapłaciła jednorazowo 120,00zł za opiekę

mgr inż.

UR4D GMINY CZASTARY
ul. Wolności 29

98-410 Czasiary
woj. łódzkie

Czastary,dnia 2007-04-12

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji Azylu pod Psim Aniołem
04-886 Warszawa, ul. Gancarska 37 A

W związku z Waszym wnioskiem z dnia 8 marca 2007r w sprawie udzielenia informacji na
temat sposobu i skutków wykonywania zadania " opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich
wyłapywanie" Urząd Gminy w Czastarach uprzejmie informuje:
Gmina Czastary w 2006r nie posiadała stałych umów i nie udzielała zleceń na wyłapywanie
bezdomnych zwierząt.
W 2006r gmina nie ponosiła wydatków na utrzymywanie bezdomnych zwierząt.
W Schronisku dla Zwierząt Fundacja Zwierzyniec w Wieluniu został umieszczony l pies. Opłata
jenorazowa - 250 zł..

Z up. WÓJTA

Inspektor ds. Gospodarki Gruntami,
Rolnictwa, Leśnctwa i Łowiectwa

Janina pórecka

U
Frorn : Urząd. Urn i m i n y w C z e r n i e u i ca c h

PHUHE No.

2007

: U44 7 Hd401ti

9:4SHM

U RŻĄ O
97-216 r:
u

l-

710-^-

Biuro Ochrony
Fundacji Azylu pod
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WÓJT GMINY
Dalików
woj. łódzkie

BiUr

Chr

nyZwiCrZąt

°°
°
Fundacji Azylu pod Psim Aniołem
ul. Garncarska 37 A, 04-886 Warszawa

Nasz znak : 6134-1/07

Data: 2007-03-14

W odpowiedzi na pismo z dnia 08 marca 2007 roku uprzejmie informuję, iż Rada
Gminy Dalików podjęła uchwałę Nr 167/05 w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt
oraz rozstrzyganiu o dalszym postępowaniu z nimi w dniu 30 sierpnia 2005 roku. Gmina
Dalików ze względów finansowych w 2006 roku nie miała podpisanej umowy na
wyłapywanie bezdomnych zwierząt. Bezdomne zwierzęta (psy) umieszczane były w
indywidualnych gospodarstwach rolnych i są utrzymywane na koszt ich nowych właścicieli.

Z poważaniem

^ójt^
ii/ż. Paweł Szymczak

URZĄD GMINY
Wofo^yna
woj. łódzki*

Daszyna, dnia 23 marca 2007 r.

RGG. 7083 - 3/2007

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacja Azylu pod Psim Aniołem

W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej z dnia 08 marca
2007 roku Urząd Gminy Daszyna uprzejmie informuje, że w okresie od 01 stycznia
do 31 maja 2006 roku na terenie tutejszej Gminy nie wystąpił problem bezdomnych
zwierząt.
W okresie od 01 czerwca do 29 grudnia 2006 roku Gmina Daszyna miała
zawartą umowę ze Schroniskiem dla Bezdomnych Zwierząt w Łęczycy. Zgodnie z tą
umową w/w schronisko świadczyło na rzecz Gminy następujące usługi:
- wyłapywanie i przyjmowanie do schroniska bezdomnych psów z terenu gminy
Daszyna
- utrzymanie tych psów w schronisku przez okres przewidziany ustawą o
ochronie zwierząt.
W 2006 roku do schroniska zostały przyjęte i były utrzymywane na koszt Gminy
Daszyna 3 psy. Problem innych bezdomnych zwierząt (np. kotów) nie wystąpił.
Koszt realizacji całego zadania wyniósł l 030 zł, a płatności dokonywane były
jednorazowo za wykonaną usługę.

iątt Gnił?
f

< > -352 Dąbrowice
v Rynek 17, woj.
. -'024)252-25-87

OG.0717/17/07

Dąbrowice, dnia 2007.03.15

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacja Azylu pod Psim Aniołem
w Warszawie

W odpowiedzi na pismo z dnia 8 marca 2007 roku
uprzejmie informuję , że gmina Dąbrowice nie ma podpisanej stałej umowy ani
nie zlecała wyłapywania zwierząt.

L up. WOJ
Bożeną

lny

URZĄD GMINY DMOSIN
95-061 Dmosin, woj. łódzkie
tel. (046) 874-62-94
874-74-85, 874-60-03

Dmosin, dnia 16.03.2007r.

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji Azylu pod Psim Aniołem
ul. Garncarska 37 A
04 - 886 Warszawa

W nawiązaniu do Państwa pisma z dnia 8 marca 2007r. w sprawie udzielenia
informacji dotyczącej opieki nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywania, Urząd Gminy
Dmosin informuje, iż w roku 2006 gmina miała podpisaną umowę z Panią Mariolą Siemińską
zam. Łódź, ul. Zbocze 2 m. l prowadzącą hotel dla zwierząt i ptactwa domowego z siedzibą
w Łodzi, ul. Kosodrzewiny 56.
W roku 2006 z terenu gminy zostało odłapanych i przebywało w w/w hotelu 20 szt. psów.
Koszty realizacji całego zadnia w mienionym roku wyniosły 27.448,97zł.

inspektor

Li
Ettroń 2007.03.19.

ZĄD

GMINY

OCHRONY ZWIERZĄT
Warszawa ul. Garncarska 37A

Urząd Gminy w Dobraniu przesyła informacją na temat „opieka nad bezdomnymi
zwierzętami i ich wyłapywanie"
1 Gmina posiada stałą umowę z:
HOTELEM DLA ZWIERZĄT l PTACTWA DOMOWEGO
92-411 ŁÓDŹ
ul. Kosodrzewiny 56
2.W 2006 r. Na koszy Gminy wyłapano i utrzymywano 8 psów
3.Całkowity koszt wyniósł 7513,98 zł płatność jest oparta na bieżącej ewidencji zwierząt
przebywających pod opieką schroniska.

WODNI

Lz
97-505 DOBRYSZYCE
U* WOLNO5C5 8, s 68111

. radomszczański

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacja Azylu pod Psim Aniołem
04-886 WARSZAWA

r

Znak: 6134/1/2007

Dobryszyce, 16.03.2007r.
W

informacji

publicznej

odpowiedzi
dotyczącej

na

„

wniosek

opieki

nad

o

udzielenie

bezdomnymi

zwierzętami

i ich wyłapywania „ - Urząd Gminy w Dobryszycach uprzejmie informuje :
> Gmina

Dobryszyce

od

17.10.2002

roku

ma

zawartą

umowę

na wyłapywanie i zapewnienie dalszej opieki nad bezdomnymi zwierzętami
z
ul.

Hotelem

dla

zwierząt

Kosodrzewiny

Ponadto

poprzez

56

i

ptactwa

(umowa

ogłoszenia

w

domowego

odnawiana
sołectwach

w

jest

Łodzi
co

podano

,

roku).

informacje

dla właścicieli psów o opiekę nad zwierzętami i przestrzeganie przepisów
ustawy:

z

dnia

21

sierpnia

1997

roku

o

ochronie

zwierząt,

i ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach. Gmina w tym temacie współpracuje z Policją.
> W

2006

roku

zostały

zgłoszone

do

odłapania

i

utrzymywane

na koszt Gminy 4 sztuki bezdomnych psów.
> Koszt realizacji całego zadania w 2006 roku wyniósł - 6.525,17 zł.
Forma płatności oparta jest na bieżącej ewidencji zwierząt przebywających pod
opieką na podstawie comiesięcznie wystawianej faktury VAT do zapłaty .
Z poważaniem

mgr

Domaniewice, dnia 14 marca 2007 r.
wo.

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
FUNDACJI AZYLU POD PSIM ANIOŁEM

Nasz znak: RGG 61342/07

W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej z dnia 08 marca 2007 roku
informuję, iż:
1. Gmina Domaniewice w 2006 roku miała zawartą umowę na wyłapywanie bezdomnych
zwierząt z Zakładem Usług Komunalnych w Łowiczu
Gmina Domaniewice udzieliła jednorazowego zlecenia na wyłapanie bezdomnego psa
HOTELOWI DLA ZWIERZĄT w Łodzi
2. Wyłapane zostały i odwiezione do PPZ w Łowiczu i do Hotelu dla zwierząt w Łodzi dwa
bezdomne psy z terenu naszej gminy
3. Z tego tytułu gmina poniosła jednorazowy koszt za umieszczenie w schronisku w wysokości
1.253,00 zł.

z poważaniem:

WÓJT

Li
U RZĄD GMINY
97-403 Drużbice Nr 77a
pow bełchatowski

Drużbice dnia 13 kwietnia 2006 roku

woj. łódzkie
lei. 44 631-10-79, fax 44 631-12-59

RBK-7325/134/07

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji Azylu pod Psim Aniołem
04 - 886 Warszawa
ul. Garncarska 37 A

W odpowiedzi na pismo z dnia 8 marca 2007 roku (data wpływu 12.03.2007)
przedstawiam dane dotyczące sposobu i sutków wykonywania zadania „opieka nad
bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie"
Pytanie 1.
czy i z kim gmina miała w 2006 r. stałe umowy albo udzielała zleceń na wyłapywanie
bezdomnych zwierząt i/lub zapewnienie im dalszej opieki ?
Odpowiedź 1.
w 2006 r Gmina Drużbice miała sporządzoną umowę w sprawie opieki nad bezdomnymi
zwierzętami pochodzącymi z terenu Gminy Drużbice z Hotelem Dla Zwierząt z siedzibą w
Łodzi, ul. Kosodrzewiny 56. Umowa ta obejmowała zarówno wyłapanie jaki dalszą opiekę,
Łącznie z opieką weterynaryjną oraz oddanie do adopcji.
Pytanie 2.
jakie są zbiorcze dane liczbowe o zwierzętach wyłapanych i/lub utrzymywanych na koszt
gminy w 2006 roku ?
Odpowiedź 2.
w 2006 roku na koszt Gminy Drużbice odłapany został jeden pies.
w 2006 roku na koszt Gminy Drużbice utrzymywany był jeden pies.
Pytanie 3.
jaki był w 2006 r. koszt realizacji całego zadania i jaka była forma płatności za opiekę
(jednorazowa za umieszczenie w schronisku, ryczałtowa, oparta na bieżącej ewidencji zwierząt
przebywających pod opieką, inna) ?
Odpowiedź 3.
w 2006 roku koszt całego zadania zamknął się kwotą l 833,66 PLN, płatność za opiekę
realizowana była na podstawie bieżącej ewidencji zwierząt przebywających w w/w placówce.

ref. d/s komunalnych i budownictwa
i-t. •?

r~- -3 «--

mgr inż. Karol Kauc

URZĄD GMINY l MIASTA
26-340 Orzewlca, ul. St Staszica 22
W.0483757981

Drzewica, dn.15.03.2007r.

ROSiGG-7136/1/07

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji Azylu pod Psim
Aniołem
ul. Garncarska 37 A
04-385

W a r s z a w a

¥ odpowiedzi na Wasze pismo z dnia 8 marca 2007 roku
dot. udzielenia informacji na temat sposobu i skutków wykonania zadania " opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie" przewidzianego ustawą o ochronie zwierząt, Urząd Gminy
i Miasta w Drzewicy informuje:
- w roku 2003 tut. ^rząd wybudował przytulisko dla zwierząt
na terenie oczyszczalni ścieków w Drzewicy. W 3 boksach
umieszczono 10 estetycznych bud. Podpisaliśmy umowę z lekarzem weterynarii na świadczenie usług związanych z leczeniem, obserwacją, pielęgnacją i w koniecznych przypadkach
eutanazją bezdomnych psów z terenu gminy , a także nadzorowaniem akcji wyłapywania bezdomnych zwierząt.
W roku 2006 w przytulisku przebywało 15 psów, które
do chwili obecnej są utrzymywane na koszt gminy.
Całkowity koszt realizacji zadania obejmujący nadzór weterynaryjny, wyłapywanie zwierząt i ich dokarmianie w roku 2006
wyniósł cztery tysiące sześćset złotych.

mgr
^Zastępca Burmistrza

Działoszyn; 2007 - 04 - 16

Urząd Miasta i Gminy
w Działoszynie

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji Azylu pod Psim Aniołem
04 - 886 Warszawa
ul. Garncarska 37 A

woj. łódzkie

-8-

Nasz znak: GPL - 70804/07

W odpowiedzi na prośbę dotyczącą udzielenia informacji publicznej na temat sposobu
i skutków wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie"
przewidzianego ustawą o ochronie zwierząt, informujemy:
Ad. l. Stała umowa z Hotelem dla zwierząt i ptactwa domowego z siedzibą w Łodzi przy
ulicy Kosodrzewiny 56 na rezerwację l boksu hotelowego oraz opiekę nad bezdomnymi
zwierzętami pochodzącymi z terenu Miasta i Gminy Działoszyn.
Ad. 2. W roku 2006 odłapano 11 psów.
Ad. 3. Koszt realizowanego zadania w 2006 roku - 19.384.54 zł - forma płatności - przelew.
W/Z B U R M I S
- •

:

mgr Inż. Stefan Je"
Sekretarz Miasta '

l.a/a.

Page l of

Tadeusz Wypych
From:
To:
Sent:
Subject:

l ~~L
"-

"Tomasz Ościk" <tomasz.oscik@wp.pl>
<biuro@psianiol.org.pl>
13 marca 2007 12:04
Odpowiedź na pismo.

Dzień dobry.
W odpowiedzi na Wasze pismo/wniosek o udzielenie informacji publicznej/ z dnia 8 marca 2007r., Urząd Gminy w Gidlach
informuje, iż w 2006 roku gmina nie miała podpisanej żadnej umowy na wyłapywanie bezdomnych zwierząt.
W związku z tym nie posiadamy zbiorczych danych o zwierzętach wyłapanych i utrzymywanych na koszt gminy.
Z poważaniem
mgr inż.Tomasz Ościk - Podinspektor ds. ochrony środowiska w Urzędzie Gminy w Gidlach
Zdumiewająca wystawa klocków Lego i lalek Barbie!
Zil^cz kiedy będzie w Twoim mieście - Kliknij:
http;/7klik.wp,pl/?ądr=Mp%3Ą%2F%2Fadv_.reklama.wp.pJ%2Fj_s%2

No virus found in this incoming message.
Checked by AVG Free Edition.
Yersion: 7.5.446/Yirus Database: 268.18.10/720 - Release Datę: 2007-03-12 19:19

9007-01-U

Głowno, dnia 2007-03-22

Urząd Miejski w Głownie
Referat infrastruktury Technicznej,
Budownictwa i Ochrony środowiska
95-015 Gtowno, u!. Mfynarska 15
tel. (042)719 11 14,
www.giowno.pl
1
NIP733-1 -21-882

Znak: ITB

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
Fimdacji Azylu pod Psim Aniołem
ul. Garncarska 37a
04-886 Warszawa

-.1./7080/2007

W odpowiedzi na pismo z dnia 8.03.2007r. (data wpływu do Urzędu 13.03.2007r.)
informuję:
Ad. 1) bezdomne zwierzęta przebywające na terenach ulic miasta Główna odławiane
są przez pracowników Miejskiego Zakładu Komunalnego w Głownie ul.Dworska 3.
Zwierzęta przewożone są do miejskiego przytuliska przy ul.Piaskowej w Głownie - gdzie jest
im udzielana pomoc i opieka weterynaryjna. W 2006r. Gmina Miasta Głowno podpisała
umowę z Fundacją MEDOR PRZYJACIELE BEZDOMNYCH ZWIERZĄT Organizacją
Pożytku Publicznego prowadzącą schronisko przy ul.Urocza 9 w Zgierzu - gdzie przewożono
bezdomne zwierzęta na rezerwowane w/w umową miejsca hotelowania 16 sztuk psów.
Ad. 2) w roku 2006 w Zgierzu w schronisku przebywało 16 psów, w przytulisku
w Głownie okresowo - od 35-45 psów 20-30 kotów,
Ad. 3) płatności za 16 zwierząt przebywających w schronisku w Zgierzu dokonywana
była zgodnie z umową po upływie miesiąca i wyniosła za 2006r. 24.960 zł, utrzymanie
zwierząt w przytulisku w Głownie wraz z kosztami opieki weterynaryjnej, transpor
w 2006r. wyniosła 30.000 zł

mgr inr
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Głuchów, 28.03.2007 r.

U R Z Ą D GMINY
Głuchów
96-130 GŁUCHÓW

P W

° -

Biura Ochrony Zwierząt
Fundacji Azylu pod Psim Aniołem
04-886 Warszawa
Ul. Garncarska 37 A

Urząd Gminy w Głucho wie informuje:
1. W 2006 r. gmina miała zawartą umowę z Hotelem dla zwierząt i ptactwa domowego
Łódź, ul Kosodrzewiny 56
2. Wyłapano 3 psy
3. Poniesione koszty w 2006 r. - 5950,00. Płatność faktury VAT.

Z up. WÓJTA
Wiesl&walSzymańska

KIERoWfcUKREFERATU
ROZWOJU GOSPODARCZEGO
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URZflD GMINY W GODZIflNOWIE 83111208311185

Godzianów dnia: 28,03. 2007r.
URZĄD GMINY W SOD2SANOWJE
woj. łódzkie, t e l . f W ń l t l : - ! ! - ! 1-20
'<!'! I i 4(); ir:!/ł<!X (CMd) 1'!T| i i 8 S

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
Fundacji Azylu pod Psim Aniołem
ul. Garncarska 37 A
GRZP.708G/1/07

04-886 WARSZAWA

W odpowiedzi na pismo z dnia 08.Q3.2007r. dotyczące opieki
nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie

przewidzianego ustawą

o ochronie zwierząt, Urząd Gminy w Godzianowie informuje, że gmina nie ma
podpisanej umowy na wyłapywanie bezdomnych zwierząt, bezdomne zwierzęta
nie były wyłapywane a tym samym nie ponosiła żadnych kosztów z tym
związanych.

Z poważaniem

KIEROWNIK

S. 01

URZĄD

GMIN*

98-215 Goszczanów, ul. Kaliska 1i
tel 043 829 70 51, fax 043 829 70 5-

*

Goszczanów, dnia 18 kwietnia 2007r.

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

OSR 7082/1/2007

W odpowiedzi na Państwa wniosek z dnia 8 marca 2007 roku Urząd
Gminy w Goszczanowie informuje:
1. W 2006 roku Gmina Goszczanów w celu wyłapywania bezdomnych
zwierząt i zapewnienie im dalszej opieki miała podpisaną umowę z
Hotelem Dla Zwiwrząt i Ptactwa Domowego z siedzibą w Łodzi przy
ulicy Kosodrzewiny 56.
2. W 2006 roku gmina nie przekazała zwierząt do hotelu, gdyż nie było
takiej potrzeby, więc nie ponieśliśmy z tego tytułu kosztów.

Krzyś nof Andrzejewsti

Grabica, dnia 21.03.2007r.

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji Azylu pod Psim Aniołem
w Warszawie
Znak: 7062 -2/07

Urząd Gminy w Grabicy przesyła informację o realizacji zadania „opieka
nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie".
1. W 2006 r. gmina posiadała zawartą umowę z Hotelem dla Zwierząt z
siedzibą w Łodzi ul. Kosodrzewiny 56 na wyłapywanie i hotelowanie
bezdomnych zwierząt z terenu gminy Grabica.
2. W 2006 r. na koszt gminy wyłapano i utrzymywano w Hotelu dla Zwierząt
4 psy z terenu gminy.
3. Koszty realizacji w/w zadania w 2006r. wynosiły 2183,92 zł, na które
złożyły się: stałe miesięczne opłaty za rezerwację boksu w Hotelu oraz
koszty hotelowania wyłapanych psów z terenu gminy.
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Tadeusz Wypych
From;
To:
Sent;
Subject:

"Ochrona Środowiska" <mwojtera@grabow.com.pl>
<biuro@psianiol.org.pl>
5 kwietnia 2007 08:11
odp. na pismo

1 Nie było umowy w 2006 r. na odbiór i wyłapywanie bezdomnych zwierząt.
2. Nie było zwierząt wyłapywanych, w razie potrzeby takiej szukaliśmy nowego domu dla zwierzęcia.
Marcin Wojtera Pozdrawiam !!!

No virus found in this incoming message.
Checked by AVG Free Edition.
Yersion: 7.5.446 / Virus Database: 268.18.25/745 - Release Datę: 2007-04-03 12:48
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Urząd Gminy Inowłódz
ui. Spalska 2
57-215 INOWŁÓDZ

pow. tomoszowskl, woj. Łódzkie
tel./fax 044-710-12-33
NiP 773-16-47 317

Inowłódz, dn. 19. 03.2006 r.

7081/1/07

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
Fundacja Azylu pod Psim Aniołem

W odpowiedzi na pismo z dnia 15.03.2006 r. dot. udzielenia informacji na temat
sposobu i skutków wykonywania zadnia „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich
wyłapywanie", Urząd Gminy Inowłódz informuje, że:
- w 2006 roku wyłapywanie bezdomnych zwierząt wykonywane było na zlecenie tut.
Urzędu, przez Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Tomaszowie Maź. oraz Hotel
dla Zwierząt i Ptactwa Domowego w Łodzi,
- wyłapanych zostało 10 bezpańskich psów,
- koszt realizacji ww. zadania wyniósł 4.841,50 zł.

wćfjT
irs OWŁÓDZ
Kratoozyfc

1.

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

2.

a/a

LI
Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji Azylu pod Psim Aniołem
ul. Garncarska 37 A
04-886 Warszawa

Znak: RGZP.7062/7/07

Data: 16.03.2007 r.

Odpowiadając na wniosek z dnia 08.03.2007 r. o udzielenie informacji publicznej w
sprawie sposobu i skutków wykonywania zadania opieki nad bezdomnymi zwierzętami i ich
wyłapywania, Urząd Gminy w Jeżowie informuje, że:
1. Gmina Jeżów w 2003 r. podpisała umowę z Hotelem dla Zwierząt i Ptactwa Domowego
Marioli Siemińskiej w Łodzi w zakresie stałej rezerwacji l boksu, wyłapywania i hotelowania
bezdomnych zwierząt wyłapanych na terenie Gminy,
2. w 2006 r. wyłapanych zostało 35 psów, z których średnio 5 jest hotelowanych,
3. koszt realizacji całego zadania w 2006 r. wyniósł 17 934,00 zł, płatne na podstawie
miesięcznych faktur. Zgodnie z zawartą umową gmina opłaca rezerwację l miejsca, natomiast
pozostałe koszty uzależnione są od ilości zwierząt wyłapanych i hotelowanych.

w Kamieńsku
97-360 Kamieńsk
ul.Wieluńska 50

Kamieńsk dnia 08.05.2007r.

GOSR6134/6/07

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji Azylu pod Psim Aniołem
04-886 Warszawa
ul. Garncarska 37A

W odpowiedzi na wniosek dotyczący udzielenia informacji na temat sposobu
wykonywania zadania „ opieki nad bezdomnymi zwierzętami i ich
wyłapywaniem" informuję:
Ad. l - w/w zadaniem w 2006r. na terenie Gminy Kamieńsk zajmowała się
firma Pani Marioli Siemińskiej z Łodzi prowadząca hotel dla zwierząt i
ptactwa domowego;
Ad.2 - w 2006 r. z terenu gminy zostało wyłapanych

8 bezpańskich psów;

Ad.3 - w 2006r. koszt realizacji zadania wyniósł 12.930,17 zł. (opłata oparta
na bieżącej ewidencji zwierząt).
Zup. B
URMiSTRZA

Urząd Gminy Kleszczów
Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji Azylu pod Psim Aniołem
04-886

Warszawa

uL Garncarska 37A

Kleszczów, dnia 13.03.2007r

OŚG.6134-1/10/07

W odpowiedzi na pismo z dnia 8 marca 2007r w sprawie udzielenia informacji na
temat „opieki nad bezdomnymi zwierzętami" uprzejmie informuję co następuje;
Ad-1. Gmina Kleszczów od 2003r co roku zawiera umowę roczną na wyłapywanie i
opiekę nad wyłapanymi bezdomnymi zwierzętami z terenu gm. Kleszczów z Hotelem dla
Zwierząt i Ptactwa Domowego w Łodzi ul. Kosodrzewiny 56

prowadzonym przez

Mariolę Siemińską.
Ad-2, W 2006r na nasze zgłoszenia „Hotel" odłowił i przyjął do dalszej opieki 21 szt psów
Ad-3.

Zgodnie z zawartą umową za odłapanie bezdomnych zwierząt oraz opiekę nad

nimi do czasu ich pobytu w schronisku ponosimy koszty ustalone w umowie, oparte na
bieżącej ewidencji zwierząt. Za 2006r koszty poniesione przez Gminę Kleszczów z tytułu
wyłapywania i opieki nad bezdomnymi zwierzętami wyniosły 38 930,- zł.

ISO 9001

ZETOM-CERT

GMINA

FAIR PLAY

Urząd Gminy Kleszczów, ul. Główna 47, 97-410 Kleszczów

Centrala tel. (O 44) 7313110, Sekretariat tel. (O 44) 7313120 tel./fax (O 44) 7313130

www.kleszczow.pl

e-mail: kleszczow@kleszczow.pl

URZĄD GMINY

L2

•w Klonowej

9&-2T3 Klonowa
Klonowa, dnia 20.03.2007 r.

OSL. 6074 -1/2007

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
FUNDACJI AZYLU
Pod Psim Aniołem
ul. Garncarska 37 A
04-886 Warszawa

W odpowiedzi na pismo z dnia 8 maca 2007 roku dotyczące umowy na
wyłapywanie bezdomnych zwierząt informujemy że:
1. W 2006 roku gmina podpisała umowę z Hotelem Dla Zwierząt z siedzibą w Łodzi
ul. Kosodrzewiny 56 reprezentowaną przez Mariolę Siemińską.
2. Na terenie gminy w 2006 roku nie było wyłapywania i utrzymania zwierząt na koszt
gminy.
3. Gmina Klonowa w 2006 roku nie poniosła żadnych kosztów z utrzymaniem i
wyłapywaniem zwierząt.

arz Gminy

05 KB.
OD :L!G KLLIKI

NR FflKSU :044 6315025

L /

06 KUI. 2007 10:02

L dnia 02.04,2007 r.

Gminy w
.
powiat be*chatow9kt
woj. łódzkie

BIURO
OCHRONYZW1ERZĄT

Nasz znak: GBRr 6134/1/2007

V{ odpowiedni na pismo z dnia 8 marca 2007 r. w sprawie udzielenia informacji m
temat obiekt nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie. Urząd Gminy w Klukach.
uprzejmie informuje że:
1. Gmina KJukJ w 2006 r. miała podpisaną umowę z Hotelem dla Zwierząt i Ptactwa
Domowego z Łodzi na odłapywanie i dostarczanie do miejsca hotelewania zwierząt
i utrzymanie tych zwierząt w hotelu,
l ilość odrapanych zwierząt, i przekazanie do hotelu w 2006 r. - 9 szt.
3. koszt odłaparda i utrzyiiiania zwierząt w hotelu w 2006r.' - 9914,94 zł.
4. forma płatności comiesięcznie,, przelew.

STR. l

f E2ĄD GMINY

§7-514 KobłeS* Wtelki
fidomszczaóski
woj. łódzkie

Kobiele Wielkie dn. 10.04.2007r.

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji Azylu pod Psim Aniołem
ul. Garncarska 37A
04-886 Warszawa
Znak : 7082/1/07

W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej
na temat sposobu i skutków wykonywania zadania
„ opieka nad bezdomnymi zwierzętami ich wyłapywanie"
informuje, iż w 2006 roku nie było konieczności wyłapywania
bezdomnych psów i zapewniania im dalszej opieki.
Zwykle wałęsające się zwierzęta były odnajdywane przez
ich właścicieli, którzy podejmowali się dalszej opieki nad psem .

WÓJT
A/""

Wiechowski
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URZĄD GMINY
97-512
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Kodrąb, 11 kwietnia 2007r.

BIURO
OCHRONY ZWIERZĄT
Fundacji Azylu pod Psim Aniołem
W odwiedzi na pismo z dnia 8.03.2007r. Urząd Gminy w Kodrębie
informuje, iż Gmina Kodrąb na rok 2006 nie miała podpisanej stałej umowy na
wyłapywanie bezdomnych zwierząt i zapewnienie im dalszej opieki.
Dotychczasowa praktyka kilku ostatnich lat nie wskazywała na taką
konieczność.

,ner

Marcmkowska

OD : .;. U, M. KOLUSZKI EEKRETfiRZ GMINY

NR TELEFONU: 0447145833

13 CZE. 2007 16:17

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
Fundacji Azylu pod Psim Aniołem
04-886 Warszawa, ul.Garncarska 31A
ipóv/iaciając na Państwa w niosek w sprawie sposobu i skutków
;d bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie"- Urząd Miejski
w 2006 roku Gmina Koluszki miała zawartą stałą umowę na
, -.;, ,;..
-.••.;iie bezpańskich psów z Hotelem- Schroniskiem dla Bezdomnych
kosodrzewiny.
v. 2006 roku z terenu Miasta i Gminy Koluszki odłapano 71 szt. psów,,
Kos?t realizacji powyższego zadania za 2006 rok wyniósł kwotę 55000,00 z!
Opłaiv dokonywano w formie zryczałtowanej.
1

A.' A.

Pl

L/Z.
URZĄD GMIMT
KONOPMICA

98-313 KeHBpniea, Rynek 15

Znak: OK-0717/33/07

Konopnica, dn. 20.03.2007 r.

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacja Azylu
pod Psim Aniołem

W odpowiedzi na wasze pismo z dnia 08.03.2007 r. informujemy, że
Urząd Gminy Konopnica nie posiada podpisanej stałej umowy na wyłapywanie
bezdomnych zwierząt, w przypadkach zgłoszenia o bezdomnych zwierzętach
Urząd Gminy Konopnica zleca Schronisku dla zwierząt „ZWIERZYNIEC" w
Wieluniu złapanie bezdomnych zwierząt.
W roku 2006 na terenie Gminy Konopnica złapano cztery bezdomne psy.
Koszt poniesiony w roku 2006 przez Urząd Gminy Konopnica to 800,00 zł,
opata poniesiona była jednorazowo na podstawie wystawionego dokumentu za
wykonanie usługi.

WOJ T
-,

_JS»_

Taclctw Szumigaj

Urząd Miejski
w Konstantynowie Łódzkim
REFERAT TECHN/CZNO-/NH'f5TVa l\ V
ul. Zgiersk.i 2
95-050 Konstantynów kóil/ki
tel. 042/211-10-52

,
^AAT n^ ">£
Konstantynow,
2007.03.26

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji Azylu pod Psim Aniołem
04-886 Warszawa
ul. Garncarska 37A

Urząd Miejski w Konstantynowie w odpowiedzi na wniosek otrzymany
dnia 13 marca 2007 r. w sprawie udzielenia informacji dot. opieki gminy nad bezdomnymi
zwierzętami informuie, że w roku 2006 r. zwierzęta bezdomne zlokalizowane na terenie Gminy
przewożone były do Hotelu dla Zwierząt i Gryzoni Państwa Siemińskich w Łodzi, z którymi Gmina
ma umowę podpisywaną corocznie od pięciu lat. W roku 2007 r. również ten podmiot przejmuje
pod opiekę zwierzęta bezdomne przywożone z terenu Gminy Konstantynow.
Ilość zwierząt, które trafiły do Hotelu w roku 2006 to 24 szt. psów bezdomnych, łączny koszt ich
utrzymania mieści się w kwocie 20.000,00 zł. Płatność jest kwotą wynikającą z kalkulacji stawki
żywieniowej dziennej mnożonej przez ilość dni utrzymywania psa oraz kosztów szczepienia
i odrobaczenia.
Gmina prowadzi ewidencję psów dostarczonych do Hotelu i na bieżąco nadzoruje jakość opieki
i koszty utrzymania psów.

Z poważaniem

2

urtnistrza

U
Kowiesydn.20.03.2007r

BIURO
OCHRONY ZWIERZĄT
Fundacji Azylu pod Psim Aniołem
04-886 Warszawa
ul.Garncarska 37 A
GKR. 6420-1/07
Urząd Gminy Kowiesy informuje:
W 2006 roku została zawarta umowa ze Schroniskiem dla Bezdomnych Zwierząt
„PRZYTULISKO" z siedzibą w miejscowości Błonie ul.Krótka 3 , na wyłapywanie
bezdomnych zwierząt i sprawowanie dalszej opieki nad nimi.
Zostało złapanych 12 szt psów .
Koszt realizacji całego zadania wyniósł 3600 zł. płatny miesięcznie po 300 zł.

\ vt,t V\A C/C
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Tadeusz Wypych
From;
To;
Sent:
Subject:

"Jurek" <drogikros@plocman.pl>
<biuro@psianiol.org.pl>
19 marca 2007 08:07
opieka nad bezdomnymi zwierzętami

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji Azylu pod Pim Aniołem
04-886 Warszawa, ul. Garncarska 37a
Urząd Miejski w Krośniewicach w odpowiedzi na Wasze pismo informuje, że:
1 Gmina Krośniewice w 2006 roku na wyłapywanie
bezdomnych psów firmie udzielała zleceń firmie FU
"Herkules" z siedzibą Kotliska 6, gm. Kutno
2. Dalszej opieki zapewniało im Schronisko dla
bezdomnych psów z siedzibą Kotliska, gm. Kutno.
6 roku w schronisku przebywało 14 psów.
t realizacji zadania poniesiany przez Gminę
Krośniewice - 27.021,69 zł -oparty na bieżącej ewidencji zwierząt przebywających pod opieką schroniska.
z poważaniem,
Jerzy Borzuchowski

No virus found in this incoming message.
Checked by AVG Free Edition.
Yersion: 7.5.446 / Yirus Database: 268.18.13/725 - Release Datę: 2007-03-17 12:33
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w Krzyżanowie
wo/

te|. (624) !156-22-00,
356-29-08
75~ f 73-J!^ 000545870

fóafeWe

Krzyżanów 27.03.2007r.

RL.6033/4/07
Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji Azylu pod Psim Aniołem
Ul Garncarska 37A
04-886 Warszawa
W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej Urząd Gminy w
Krzyżanowie powiat Kutnowski informuje;
1. W roku 2006 Gmina Krzyżanów miała podpisana stałą umowę na
wyłapywanie bezdomnych zwierząt i zapewnienie im dalszej opieki z
Hotelem dla Zwierząt i Ptactwa Domowego w Łodzi ul. Kosodrzewiny 56
prowadzonym przez Panią Mariole Siemińską.
2. W roku 2006 wyłapane zostały 4 sztuki natomiast utrzymywane w
schronisku było od 5 do 7 szt. w rożnych okresach czasu.
3. koszt poniesiony przez gminę na realizacje tego zadania w 2006r. wyniósł
10.296,80 zł. Forma płatności - opłata bieżąca 4.50 zł plus VAT za dobę
hotelową l sztuki ( w skład tego wchodzi żywienie, opieka weterynaryjna,
szczepienia, prowadzenie ewidencji) oraz 100 zł plus podatek VAT za
wyłapanie i umieszczenie l szt. w hotelu.

Z poważaniem.
ÓJT
/

mgr inW Tomasz Jakubowski

Urząd Gminy Ksawerów
u

i Kołc?udszzkkf s h

Ksawerów, dnia 10.04.2007 r.

.^ Ai=4 K s a w e r ó w

13.80-02 ; 213-80-50
wewn. 80

TK.6134- 1/07

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

W odpowiedzi na Państwa wniosek z dnia 8 marca 2007 r. (data wpływu:
13.03.2007 r.) oraz w nawiązaniu do rozmowy telefonicznej Urząd Gminy
Ksawerów uprzejmie informuje, że w roku 2006 r. Gmina Ksawerów miała
podpisaną stałą umowę na wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu gminy
i zapewnianie im dalszej opieki.
Usługi interwencyjnego wyłapywania zwierząt i ich utrzymywania były
wykonywane przez „Hotel dla zwierząt i ptactwa domowego" z siedzibą w Łodzi
przy ul. Kosodrzewiny 56. W tym okresie odłapano osiem bezdomnych psów
(jeden został oddany do adopcji). Całkowity koszt usług świadczonych w 2006 roku
wyniósł 10 612,78 zł brutto.
Forma płatności za w/w usługi była oparta na bieżącej ewidencji zwierząt
przebywających w „hotelu".
Z poważaniem

w<
Mgr inŁ Marik Kbpczewska

u
URZĄD MIASTA KUTNO

Pl. Marsz J. P^udskiego 18

utno, dnia 20 marca 2007 r.

K

tel, 254-24-17. fax 254-28-36

OM- 6134/01/07

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
Fundacji Azylu pod Psim Aniołem
04-886 Warszawa, ul. Garncarska 37A
W odpowiedzi na wniosek fundacji z dnia 8 marca 2007 r. w sprawie udzielenia
informacji publicznej na temat sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi
zwierzętami i ich wyłapywanie" informujemy:
1. W 2006 r. Miasto Kumo posiadało umowy z n/w wykonawcami:
> Schroniskiem dla bezdomnych zwierząt domowych „Przyjaciel" w Kotliskach na opiekę nad
zwierzętami wyłapanymi na terenie Miasta Kutno;
> Lekarzem weterynarii Dr Sklepkiewiczem
na zapewnienie opieki weterynaryjnej
zwierzętom przebywającym w Schronisku;
> Firmą „ Herkules" na wyłapywanie bezdomnych zwierząt, podejmowanie martwych
zwierząt i ich utylizacja.
2. Ogółem w 2006 r. wyłapano 94 psy na terenie miasta. Zgodnie z podpisaną umową miasto
utrzymuje liczbę 60 szt. zwierząt jednak nadmienić należy, iż limity te są przekraczane od
kilku do kilkunastu sztuk miesięcznie.
3. Koszt całego zadania za rok 2006 wynikający z umów wskazanych w punkcie l to
125 153,16 zł. Miasto Kumo płaci za każdy dzień pobytu psa w schronisku zgodnie
z ewidencją prowadzoną przez schronisko.

MIASTA

URZĄD

GMINY KUTNO

99-300 KUTNO, ul. W.WITOSA l Tel. (024) 355-70-20 Fax. (024) 355-70-21
Adres dla korespondencji: 99-300 KUTNO, PRZEGRÓDKA POCZTOWA Nrl59
www.ugkutno.bip.org.pl
e-mail: sekretariat@ugkutno.plocman.pl

Nasz znak: PR.s.7080-5/2007

Kutno dnia 2007-03-20

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

Sprawa: „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie"

W związku z otrzymanym wnioskiem o udzielenie informacji
publicznej na temat sposobu i skutków wykonywania zadania „ opieka nad
bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie" tut. Urząd Gminy informuje:
1. Gmina Kutno posiadała w 2006 r i nadal posiada podpisane umowy na
• wyłapywanie - Firma Usługowa „HERKULES" Zbigniew Szczechowicz
Kotliska 6 gm. Kutno
• prowadzenie schroniska - Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt
Domowych „PRZYJACIEL" Zbigniew Moraczewski Kotliska 13
gm. Kutno
2. W 2006 r na terenie gminy wyłapano 17 bezdomnych psów . W schronisku
utrzymywane były w ciągu roku 32 psy.
3. Koszt realizacji całego zadania wynosił w 2006 roku - 37 376,49 zł. Opłata za
prowadzenie schroniska oparta jest na ewidencji zwierząt (brutto 5,12 zł/szt./doba)

W 83

-GT

mgr im, Jerzy Bryła

U R Z Ą D GMINY

97-565 w Lgocie Wielkie!
powiat radomszczaóski
YYO|. łódzkie

LgotaWielkadn.13.03.2007

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

Nasz znak: 6134-1/2007

W odpowiedzi na Państwa wniosek z dn. 8.03.2007 w sprawie udzielenia
informacji publicznej na temat opieki nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywania
przewidzianego ustawą o ochronie zwierząt Urząd Gminy w Lgocie Wielkiej informuje, iż
w 2006 roku gmina nie miała podpisanej umowy na wyłapywanie bezdomnych zwierząt.
Nie prowadzono dokumentacji dotyczącej wyłapanych zwierząt i tym samym nie
ponieśliśmy kosztów opieki nad zwierzętami przebywającymi w schronisku.

HCZ

P.O. SEKRETAR2A GMINY

\^L

TO
:
PHONE NO. : 022615S763
PROM : LJRZftD GMINY LIPCE REYMONTOUSKIE

MflR. 29.'^007
i:24PM P l
PHONE NO. : 0103346 8316268

ro Ofłmniy /wit r/:|(
l urulm ji A/vi u piul Pst m AriioKm
04-88(t WiH-s/nwji ul. (.;iinc;ii.sk:i H A

/mik: KI'.6()7;U)|/07

W odpowiedzi iui pismu f dnia l .S marca 2007 r, w spniwu ml/k-l^nia uiloriiiiicji
puhlic/iK't n;:! tcniul sposohu i skników wykonywania upicki naci hr/i.hmiiiymi /wier/^inmi,
Ur/.ąd (innny l,,ipuc kcymonlowskio inlbrinujc, >,e w 7006 r. oimrui nic inul;i podpisiim.1!
stałej umowy wyłapywanie lH-/.J(.»ninyi;h /wicr/.i.|t.
Dodam, h- w marcu ;!006 r, (Jmina /iccila Pani Marich Sicinicń^kicj
tiwa

[ lold dla

w (,udxi /.łapanie bo/.(iomnn.!n psa pr/,eln\vaj;ia;<.!0 w

miejscowości (,ipcc Rcymonlowskie, Kos/ty zlcconi..! pokryto /,osial\ / hudAciu v i

URZĄD GMINY
Ó

a0-446sIo°8U tSo-446840822

Znak:6062/4/07

Bil!rO

Ochrony Zwierząt
Fundacji Azyl pod Psim Aniołem
ul. Garncarska 37 A
04-886 Warszawa

Ładzice, dnia 16.03.2007 r.

W odpowiedzi na pismo z dnia 8 marca 2007 r. dotyczące sposobu
wykonywania zadania własnego gminy w związku z art. 11 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997
r. o ochronie zwierząt (t.j.Dz.U.z 2003 Nr 106 póz. 1002 z późn.zm.), w zakresie
zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywania Urząd Gminy Ładzice
informuje:
ad. l Gmina Ładzice w 2006 r. nie miała zawartej stałej umowy z żadnym
schroniskiem dla zwierząt. W sytuacjach gdy zachodzi konieczność
umieszczenia bezdomnego zwierzęcia w schronisku, Gmina korzysta z
pomocy schroniska w Radomsku.
ad.2 W 2006 roku na terenie gminy Ładzice wyłapano 2 bezdomne psy. które
bezpośrednio przekazano do adopcji.
ad. 3 W 2006 roku Gmina nie poniosła kosztów związanych z realizacją
powyższego zadania.

Tomasz Kowalski

,;

W ŁANiĘTACH

powiat Kutno woj. Łódi

99-306 Łan^ta
»el. 336-74-00, fax SM5-74-n-

Łanięta, dnia 26 marca 2007

RL.6052/3/2007

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji Azylu pod Psim Aniołem
ul. Garncarska 37A
04-886 Warszawa

W odpowiedzi na Wasze pismo LZ 78 z dnia 15.03.2007 - informuje się że:
1. W 2006 roku Gmina Łanięta posiadała umowę zawartą ze Schroniskiem dla Bezdomnych
Zwierząt Domowych „Przyjaciel" na wyłapywanie bezdomnych zwierząt i zapewnianie
im dalszej opieki.
2. W 2006 roku nie było przypadków wyłapywania ani utrzymywania bezdomnych zwierząt
w schronisku, a więc Gmina nie poniosła z tego tytułu kosztów.
3. Forma płatności obejmowała bieżące utrzymanie zwierząt w schronisku płatna za każdą
dobę przebywania zwierzęcia w schronisku.

'ędrzejczak

L/Z
URZĄD MIEJSKI W ŁASKU
Wydział Rolnictwa, Leśnictwa
i Ochrony środowiska
98-100 Łask, ul. Warszawska 14

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji Azylu pod Psim
ul. Garncarska 37A
04-886 Warszawa
RLŚ. 7080-1/07

Łask, dn. 21.05.2007r.

W odpowiedzi na pismo z dnia 2 maja 2007 roku informuję, że w 2006 roku Gmina
Łask miała podpisaną umowę na wyłapywanie i opiekę nad bezdomnymi zwierzętami z
Hotelem dla zwierząt i ptactwa domowego w Łodzi, ul. Kosodrzewiny 56. Odłapano 54 psy.
Rozliczenie usługi następowało w oparciu o bieżącą ewidencję zwierząt przebywających pod
opieką. Koszt utrzymania bezdomnych zwierząt z terenu gminy Łask w 2006 roku wyniósł
37.000 zł.

NACZELNIK WYDZIAŁU
nćfećJbe^dl
mgr Wioletta Rdbenda

ii

l
Łęczyca 16 maja 2007r

Zakład Budżetowy "Zieleń Miejska"
w Łęczycy
ul. M, Konopnickiej 14
99-100 Łęczyca

BIURO
OCHRONY ZWIERZĄT
Fundacji Azylu pod Psim Aniołem
04-886 Warszawa ul. Garncarska 37 A
W odpowiedzi na wniosek z dnia 2 maja 2007 o udzielenie informacji publicznej Zakład
Budżetowy "Zieleń Miejska" w Łęczycy udziela odpowiedzi na zadane pytania:
ad. l Gmina Miasto Łęczyca w 2006r podpisała stałe zlecenie z w/w zakładem - jednostką urzędu
natomiast Zakład podpisał w drodze przetargu umowę z osobą, która zajmuje się prowadzeniem
schroniska włącznie z wyłapywaniem i zbieraniem martwych psów.
ad. 2 w ciągu 2005roku przebywało w schronisku łącznie 429 psów tj. średnio około 36 psów
miesięcznie
ad. 3 Koszt realizacji całego zadania 46 855,62 zł forma płatności za opiekę ryczałtowa natomiast
za wyłapanie oparta na podstawie ewidencji zwierząt. Na koszty zadania składają się:
- utrzymanie miesięczne psów
- wyłapanie psa
- nadliczbowe psy
- transport

Sylwia Doniak

L T.
Urząd Gminy w Łęczycy
99-100 Łęczyca, woj. łódzkie

.-

884-37-65

"

Łęczyca, dnia 14 marca 2007 r.

REGON 6 1 00 i 8485
EKD 75 1 1
NIP 775-12-43-326

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji Azylu pod Psim Aniołem
04-886 Warszawa
ul. Garncarska 37 A

Urząd Gminy w Łęczycy uprzejmie informuje, że w roku 2006
Gmina Łęczyca zawarła umowę z prowadzącym schronisko dla
bezdomnych zwierząt w Łęczycy. W ramach tej umowy psy bezpańskie
znajdujące się na terenie Gminy były umieszczane w schronisku na czas
przewidziany ustawą o ochronie zwierząt, tj. do czasu adopcji.
Liczba psów przebywających w schronisku w roku 2006 wynosiła od
2 do 10 sztuk miesięcznie.
Liczba psów umieszczonych w schronisku w roku 2006- ISsztuk.
Liczba psów oddanych do adopcji - 8 sztuk.
Obecnie w schronisku przebywa 7 psów.
Koszty związane z opieką nad bezpańskimi psami poniesione przez
Gminę Łęczyca w roku 2006 wyniosły :
a/ pobyt psów w schronisku- 9656 zł
b/ koszty leczenia465 zł.
Stawki płacone przez Gminę zgodnie z zawartą umową wynosiły: za
umieszczenie psa w schronisku- 50 zł brutto/ odpchlenie, odrobaczenie,
szczepienia ochronne i zabiegi higieniczne / i 5 zł brutto za każdą kolejną
dobę / koszt pobytu, karmy/.Od miesiąca sierpnia stawki te wzrosły z
powodu wprowadzenia podatku VAT/22%/.
Rachunki za opiekę nad psami w schronisku opłacane są po
przedstawieniu faktury VAT przez prowadzącego schronisko po
zakończeniu miesiąca w formie przelewu.
E up. WÓJTA

Urząd Miejski w Łowiczu
Wvdział Spraw Komunalnych
i Reago^nia Kryzysowego
99-400 Łowicz, Stary Rynek l
tel. o~48 330-91-43, 830-91-45

Znak:SK.7062/2/21/2007

pan Tadeusz Wypych
.
.
Biuro Ochrony Zwierząt Fundacja
Azylu pod Psim Aniołem
u j Garncarska 37A
04-886 Warszawa

Łowicz dnia 27.03.2007 r.

W odpowiedzi na pismo z dnia 08.03.2007 r. w sprawie udostępnienia informacji
publicznej Wydział Spraw Komunalnych i Reagowania Kryzysowego Urzędu Miejskiego
w Łowiczu informuje:
1. Wyłapywanie bezdomnych zwierząt było wykonywane przez zakład budżetowy
miasta pod nazwą Zakład Usług Komunalnych;
2. Liczba zwierząt przebywających w Punkcie Przetrzymywania Zwierząt w Łowiczu
w roku 2006 oscylowała w przedziale 30-40 psów;
3. Jednorazowa dotacja w wysokości 90.000,00 zł.
Ponad to:
1. Prowadzono zabiegi sterylizacji i kastracji zwierząt przebywających w Punkcie
przetrzymywania zwierząt - środki przeznaczone 12.000,00 zł;
2. Zakupiono odzież ochronną dla osoby poskramiającej, klatki transportowe, klatki
do czasowego przetrzymywania kotów oraz poskromy 14.000,00 zł;
3. Wykonano 3 dodatkowe izolatki dla psów za kwotę 2.400,00 zł;

Z poważaniem

mgr inż. Paweł
Otrzymują:
1. Adresat;
2. A/a.

Gawrońfki

U R Z Ą D GMINY

99-400 Łowicz, ul. Długa 12
powtat towicki, woj. łódzkie
tel. 837-68-04, tel./fax 837-35-39

GMINA ŁOWICZ
ul. Dłusa 12
99-400 ŁOWICZ
»

REGON Q.O_05£9?J7^NIP i34-13-78^===^====

===========

_==

Łowicz, dn. 14.03.2007 r.
ZP6134/ 2 /07
Gmina Łowicz
ul. Długa 12
99-400 Łowicz

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

W odpowiedzi na pismo z dnia 08.03.2007 r., (wpłynęło do tut. urzędu
dn. 13.03.2007 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,
Gmina Łowicz informuje:
1. W 2006 r. Gmina Łowicz nie miała podpisanej stałej umowy oraz nie
udzielała jednorazowych zleceń ria wyłapywanie bezdomnych zwierząt
i/lub zapewnienie im dalszej opieki.
2. Brak zbiorczych danych liczbowych o zwierzętach wyłapanych i/lub
utrzymywanych na koszt gminy w 2006 r.
3. W 2006 r. Gmina Łowicz nie poniosła żadnych kosztów związanych z
opieką nad bezdomnymi zwierzętami.

mgrjBeata Orzeł
Sekretarz Gminy

LZ
102

98-432 Ł

*

Łubnice, 1 6-03-2007r.

Nr:606p/l/2007
BIURO
OCHRONY ZWIERZĄT
Fundacji Azyl pod Psim Aniołem
04-886 Warszawa
ul. Garncarska 37A
W odpowiedzi na Wasze pismo z dnia 08 marca 2007 r.
dot: sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka nad
bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie" przewidzianego ustawą
o ochronie zwierząt Urząd Gminy Łubnice, powiat wieruszowski
woj . łódzkie informuj e :
Ad. l/ Gmina nie ma stałej umowy na wyłapywanie bezdomnych
zwierząt.
Gdyby zaistniała taka konieczność pomocy udziela nam
najbliższe schronisko w Wieluniu na zasadzie zlecenia.
Ad.2/
O
Ad.3/ W 2006 r. gmina zleciła schronisku w Wieluniu wyłapanie suki
i 2 szczeniąt. Jednorazowy koszt realizacji zadania wyniósł
300 zł.
TOR

u
GMINY
99-420 Łyszkowice, ul Gminna 11
N!P 834-12=93-504 Regon

Łyszkowice dn 05 04 2007 r
ŁyszKowice on. UD.W.ZUU / r.

te!

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
Fundacji Azylu pod Psim Azylem
04-886 Warszawa
ul. Garncarska 37A
RKP 7082/1/07
W odpowiedzi na pismo dotyczące udzielenia informacji na temat sposobu i
skutków wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich
wyłapywanie" przewidzianego ustawą o ochronie zwierząt informuję, że Gmina
Łyszkowice w 2006 r. przekazała nieodpłatnie do Punktu Przetrzymywania Zwierząt
w Łowiczu, ul. Katarzynów 111 jednego psa i zapewniono mu dalszą opiekę. Dowód
przyjęcia psa do PPZ wydał Zakład Usług Komunalnych w Łowiczu, 99-400 Łowicz,
ul. Armii Krajowej 2B.

Otrzymują:
1. BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
Fundacji Azylu pod Psim Azylem
04-886 Warszawa
ul. Garncarska 37A
2. a/a

PON, 19-MRR-07 14:06
GMINA

URZflD GMINY MflSLOWICE

044 787 46 15

MASIOWICE

97-h!f) MASŁOWICE
pow. rcidaniszoscrnslci, woj. łódzkie
Łfi 1)44/787-46-16 lub 25

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
Fundami Azylu pod Psim Aniołem

U.G.7646 /4/ 2007

Masłowice 2007.03.20.

W odpowiedni na pismo z dnia 8 marca 2007 roku w sprawie
opieki nad bezdomnymi zwierzętami Urząd Gminy w Mastowicadi
m&tmuje jak, niżej:
1. Gmina Masto-wice jest gminą typowo rolniczą i nie ma większych
problemów z bezdomnymi zwiefzętaini , ponieważ jeśli pojawi się
bradomn.e zwierze to zazwyczaj zostaje przygarnięte przez kogoś z
terenu danej miejscowości.
2. W 2006 roku. zostały wyłapane 2 bezdomne psy., których nikt nie
przygarnął i zostały przekazane do schroniska, dla zwierząt. Koszt
tego jednorazowego zadania wyniósł 600 złotych.
3. W 2006 roku gmina nk zawierała stałych umów i nie udzielała
zleceń na wyłapywanie bezdomnych zwierząt.

URZĄD GMINV
w Muiszkowie
26-341 Makaków, ul Powstańców WHqp. 10
taL (044) 756 15 22, &x 756 15 23

Mniszków, dnia 20.03.2007r.

Znak:6033/l/07

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji Azylu pod Psim Aniołem
ul. Garncarska 3 7A
04-886 Warszawa

W związku z nadesłanym przez Państwa wnioskiem, o udzielenie
informacji o sposobach i skutkach wykonywania opieki nad bezdomnymi
zwierzętami i ich wyłapywania, Urząd Gminy Mniszków informuje, że w naszej
Gminie obowiązuje uchwała Rady Gminy Mniszków Nr YIII/39/03 z dnia
10.04.2003r. w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt i dalszego z nimi
postępowania.
Interwencje, w przypadku pojawienia się bezdomnych zwierząt,
podejmuje we własnym zakresie Urząd Gminy w Mniszkowie, w porozumieniu
i pod nadzorem lekarza weterynarii, mającego w m. Mniszków Lecznicę dla
Zwierząt.
W 2006r. odnotowaliśmy jeden przypadek przedmiotowej interwencji,
złapane zwierzęta miały zapewnione miejsca hotelowania na koszt Gminy.
Całkowity koszt realizacji zadania w 2006r. wyniósł 600,00zł.

Z-up

im

WÓJT GMINY
MOKRSKO
woj. łódzkie

Nasz znak:RG.6052-4/07

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacja Azyl pod Psim Aniołem
ul. Garncarska 37 A
04-886 Warszawa

Data: 28.03.2007 r.

W odpowiedzi na Wasz wniosek, działając na podstawie ustawy z dnia 6 września
2001 roku o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.2001 r., Nr 112,poz. 1198) udzielam
odpowiedzi:
1. W 2006 roku Gmina Mokrsko miała zawartą stałą umowę na wyłapywanie bezdomnych
zwierząt i zapewnienie im dalszej opieki z Fundacją „ZWIERZYNIEC" ul. 18 Stycznia 131,
98-300 Wieluń.
2. W 2006 roku zostało wyłapanych i utrzymywanych na koszt Gminy - 10 psów.
3. Na realizacje powyższych zadań Gmina poniosła wydatki w wysokości - 12.000, zł. z rok.
Opłata była ponoszona w ratach kwartalnych, przelewem na konto Fundacji, niezależnie od
ilości wyłapanych zwierząt

11

Moszczenica 2007-04-12

Urząd Gminy w Moszczenicy
ul. Kosowska l

97-310 Moszczenica
pow. piotrkowski woj. łódzkie
tel./fax:044616-96-25
NIP: 771-26-57585
Reg.: 000543605
e-mail: ug@moszczenica.pl

Nasz znak: OSR. 6134-3/07

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

Urząd Gminy w Moszczenicy w odpowiedzi na pismo w sprawie opieki nad
bezdomnymi zwierzętami informuje:
- w 2006 roku Gmina posiadała podpisaną umowę na odbiór bezdomnych zwierząt, głównie
psów z Hotelem dla zwierząt i ptactwa domowego z siedzibą w Łodzi ul. Kosodrzewiny 56
- w 2006 roku z terenu Gminy Moszczenica zostało odłapanych i umieszczonych w hotelu 15
sztuk psów,
- stan psów na dzień 31 grudnia 2006 roku wynosił 23 sztuki,
- koszt realizacji zadania w 2006 roku wynosił - 26.921,74 zł brutto.
Koszty związane z odłapaniem jednego zwierzęcia wynosiły:
1. Odłapanie i dostarczenie do hotelu jednego zwierzęcia - 130.00 zł + WAT
W przypadku zgłoszenia przez Zleceniodawcę zwierzęcia, którego zlokalizowanie przez
Zleceniobiorcę było niemożliwe, koszty w wysokości 130,00 zł + WAT ponosił
Zleceniodawca,
2. Koszty związane z utrzymaniem i pobytem zwierzęcia w hotelu wynosiły 4,50 zł + WAT
za każdą dobę, które Zleceniodawca zobowiązany jest ponosić do czasu pobytu zwierzęcia.
Ponadto informujemy, że z roku na rok wzrasta liczba wyłapywanych bezpańskich psów,
natomiast brak jest zainteresowania ich adopcją.

wz.
mgr

J T A

mzyia Majda

Z-ca

Oficjalna strona internetowa Gminy Moszczenica: http://www.moszczenica.pl

W 0)1 T A

WÓJT GtoMY NIEBORÓW
Al. Legionów Polskich 26
99-416 Nieborów, woj. łódzkie
•?!.0-4<V "38-56-13. fax 838-56-5f

Nasz znak:ROS.6052-1/2007

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji Azylu pod Psim Aniołem
Warszawa ul. Garncarska 37 A

Nieborów, dnia 21.03.2007 r.

W odpowiedzi na Wasze pismo z dnia 8 marca 2007 r. w sprawie
udzielenia informacji publicznej na temat sposobu i skutków wykonywania
zadania ' opieki nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywaniu'
przewidzianego ustawą o ochronie zwierząt uprzejmie informuję, że w 2006
roku na terenie Naszej Gminy były tylko trzy przypadki bezdomnych psów,
które zostały złapane i przekazane osobom zainteresowanym dalszym
opiekowaniem się.
Z tego powodu Gmina nie poniosła żadnych kosztów.

URZĄD G

Brzeźnicy

Nowa Brzeźnica 2007.03.20

98-331
RL.706 / 2 / 2007

podaje :

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
Fundacji Azylu pod Psim Aniołem
04-886 WARSZAWA
u l . Garncarska 37 A

W odpowiedzi na Wasze pismo - Urząd Gminy w Nowej Brzeźnicy
Ad l Gmina nie podpisała żadnej umowy i nie udzielała żadnych zleceń na
wyłapywanie bezdomnych zwierząt w 2006 roku .
Ad 2.Zbiorczych danych liczbowych o poniesionych kosztach nie ma w 2006 roku.
Ad 3.Nie było żadnej płatności w związku z utrzymaniem i wyłapywaniem
bezdomnych zwierząt w schronisku w 2006 roku.

L1

URZĄD GMINY NOWOSOLNA
Ul. Rynek Nowosoina 1

92-703 Łódź 35
tai. (042) 64841-08, fax 648-41-19

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

Nasz znak: RO.7080/1/07

Data: 23.04.2007r.

Sprawa: opieka nad bezdomnymi zwierzętami
W odpowiedzi na Wasze pismo z dnia 12.03.2007r. w sprawie udzielenia informacji na temat
sposobu wykonywania zadania „ opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie"
wyjaśniamy, że gmina ma podpisaną umowę na wyłapywanie i opiekę nad bezdomnymi
zwierzętami z Panią Mariolą Siemińską, prowadzącą hotel dla zwierząt w Łodzi przy ul.
Kosodrzewiny 56. W roku 2006 odłapano 15 psów, pozostało do chwili obecnej 11. Koszt
odłapania, wyżywienia i opieki weterynaryjnej za ubiegły rok wyniósł 26 846 . 69 zł, forma
płatności oparta j esi na bieżącej ewidencji zwierząt przebywających pcd opieką.

insp.d/s Rolnictwa
Działalności Gospodarczej
'chrooy M&dtoiska
mgr ANNA 'SPffiHAŁA

a/a

Li
WÓJT GMINY
Nowy Kawęczyn

pow. skierniewicki

Nowy Kawęczyn, dnia 30 marca 2007 r.

RG. 6052/01/2007

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
Fundacja Azylu pod Psim Aniołem
04-886 Warszawa, ul. Garncarska 37A
Nawiązując do wniosku o udzielenie informacji publicznej z dnia
8 marca 2007 r., dotyczącego „opieki nad bezdomnymi zwierzętami i ich
wyłapywanie" przewidzianej o ochronie zwierząt uprzejmie informuję, że
gmina Nowy Kawęczyn w 2006 roku nie miała zawartej stałej umowy na
wyłapywanie bezdomnych zwierząt i/lub zapewnienie im dalszej opieki.
Bezdomne zwierzęta /psy/ występowały sporadycznie i w ramach
dobrej współpracy sąsiedzkiej były wyłapywane przez pracowników schroniska
dla zwierząt, znajdującego się na terenie miasta Skierniewice.
2^ poważaniem &ÓJT

30 :URZ,0 nIEJSKI U OPOCZN

NR FSKSU :«4 73S3!U 7^4!

urząd Mieis^i w Opocznie
Wydział Gospodarki Komunalnej,
Mieszkaniowej i Ochrony Śradowiska
ul. Staromiejsłcs 8, 26-300 Opoczno
tef.fCM4)7383imfex 7363111
Nasz znak OKMiOŚ 7062/4/07

,7

. »7 .3:30
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Opoczno dnia 27.03.2007r

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji Azylu pod Psim Aniołem
04-886 Warszawa ul. Garncarska 37A
Fax (0-222) 615 87 63
dot. wniosku o udzielenie informacji publicznej z dnia 08.03.2007 r
Uprzejmie informujemy f że w 2006 r Gmina Opoczno :
1. miała stałą umowę z Hotelem dla Zwierząt i Ptactwa Domowego Mariola
Siernińska w Łodzi na zapewnienie dalszej opieki bezdomnym
zwierzętom
2. w 2006 r umieszczono w Hotelu łącznie 63 psów w tym 16 szczeniaków
3. łączny koszt realizacji zadania 44.687 zł -w tym opłata jednorazowa za
umieszczenie w schronisku 42.273 zł ,2414 zł inne koszty z tym
zwiajzane.
Z poważaniem;

t?1"

of

Tadeusz Wypych
From:
To:
Sent:
Subject:

"UG Oporów" <gmina@oporow.pl>
<biuro@psianiol.org.pl>
22 marca 2007 09:25
Udzielenie informacji.

Urząd Gminy Oporów w odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej informuje :
- Gmina nie ma podpisanej umowy na wyłapywanie bezdomnych zwierząt. W razie zaistnienia takiej sytacji udziela zlecenia schronisku dla
bezdomnych psów, które mieści się w miejscowości Kotliska.
- w 2006 roku nie mieliśmy przypadku zgłoszeń bezdomnych psów, z uwagi na to nie ponieśliśmy z tego tytułu żadnych kosztów.
Wójt Gminy - Stanisław Okoń

No virus found in this incoming message.
Checked by AVG Free Edition.
Version: 7.5.446 / Virus Database: 268.18.17/730 - Release Datę: 2007-03-22 07:44

2007-03-23

Osjaków, dnia 19 marca 2007r.

w Ósjakowie

ai Targowa 26, 98-320 Osjaków
*l (0-43) 8423391,fax 842-3379
REGON 000545981

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacja Azylu pod Psim Aniołem
ul. Garncarska 37 A
04-886 Warszawa

Znak: RIT-7615/1/07

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 gmina Osjaków nie posiada podpisanej
umowy ze schroniskiem dla bezdomnych zwierząt. W roku 2006 na terenie gminy
odnotowano 5 przypadków przebywania bezdomnych psów. Psy zostały wyłapane,
a następnie znaleziono dla nich nowych właścicieli wśród mieszkańców naszej
gminy.

p.o. Kie/ownita Referatu
Infrastruktury'Drogowej, Technicznej
i Ochrony Środowiska

LZ

Ostrówek, dnia 20.03.2007r

Biuro
Ochrony Zwierząt

Fundacji Azylu pod Psim Aniołem
ul. Garncarska 37 A
04-886 Warszawa
Dotyczy: Waszego pisma z dnia 8 marca 2007r

W odpowiedzi na Wasze w/w pismo informujemy, że w roku 2006
mieszkańcy naszej gminy zgłosili cztery przypadki wałęsających się
bezdomnych psów. Gmina zleciła do Fundacji „ ZWIERZYNIEC"
ul. 18 stycznia 136, 98-300 Wieluń wyłapanie tych psów. Koszty tego
zlecenia to opłata ryczałtowa w wysokości 250 zł/szt ( kwota ta zawiera:
złapanie, transport do schroniska, utrzymanie oraz opiekę weterynaryjną)
Koszt realizacji w/w zadania poniesiony przez gminę to 4 x 250 zł = lOOOzł.

u
Ozorków, dnia 20.03.2007 r.

URZĄD MIEJSKI
W

OZORKOWIE

95-035 Ozorków, ul. Wigury 1
tel: 042/ : 10-31-00

fax 042/ 10-31-01

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

PP. 607/^f 72007
W odpowiedzi na pismo z dnia 08.03.2007 r. dotyczące informacji na temat sposobu
i skutków wykonywania zadania własnego gminy stosownie do art. 11 pkt l ustaw}' z dnia 21
sierpnia 1997 r. O ochronie zwierząt (Dz. U. z 1997 r. Nr 111, póz. 724) zadaniem własnym gminy
jest „ zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywanie". Zdanie to nie jest
zadaniem obowiązkowym. Tylko na zadania obowiązkowe w budżetach gmin obligatoryjnie muszą
się znaleźć środki.
Zadania własne realizowane są albo bezpośrednio przez jednostki organizacyjne gminy albo
w ramach umów z innymi podmiotami na zasadach określonych w ustawie o finansach
publicznych, w związku z tworzeniem budżetów, oraz w oparciu o Prawo zamówień publicznych.
W przypadku miasta Ozorkowa zadanie w zakresie „zapewnienia opieki bezdomnym
zwierzętom oraz ich wyłapywanie" realizowane jest poprzez:
- zabezpieczenie niezbędnych kwot w budżecie na dokonanie odłowienia bezdomnych zwierząt,
ich leczenie i czasowe utrzymanie w oparciu o środki szacowane z wydatków roku
poprzedniego
- odłowieniem bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Miasta Ozorków zajmuje się Urząd Miejski
i Straż Miejska. Odławianie bezdomnych psów odbywa się przy udziale lekarza weterynarii
i w roku 2006 byli to lekarze Spółki cywilnej „ARKA" z siedzibą w Ozorkowie. Czynność
odławiania poprzedzona jest wywiadem środowiskowym przeprowadzanym przez Straż
Miejską. Po dokonaniu leczenia i obserwacji psy i koty odwożone są do tymczasowego punktu
pobytu mieszczącego się w Ozorkowie przy ul. Wyszyńskiego 4. Po odbyciu kwarantanny psy
i koty odtransportowywane są do schroniska dla zwierząt w Kotliskach koło Kutna.
- w 2006 r. Gmina Miasto Ozorków utrzymywała na swój koszt średnio miesięcznie około 25
sztuk bezdomnych psów odłowionych na terenie Gminy Miasta Ozorkowa,
- płatność była ryczałtowa i oparta na bieżącej ewidencji zwierząt przebywających w schronisku,
koszt realizacji zadania w 2006 roku wyniósł około 38.300,00 zł.
Ponadto informujemy, iż w 2006 r. nie odłowiono żadnego zwierzęcia z terenu Gminy Miasta
Ozorkowa na podstawie art. 7 ust. l ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U.
z 1997 r. Nr 111, póz. 724).
Z poważaniem
UP. BURMISTRZA
imierz Skrupski
Zastępca B u r m i s t r z a

Wójt Gminy w Ozorkowie
J

J

Ozorków, dnia 27.03.2007 r.

tel. 042 277-14-44, fax 042 277-14-49, www.ug-ozorkow.pl, e-mail: gmina@ug-ozoikow.pl

RiGK.7062/ 4/07

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji Azylu pod Psim Aniołem
04-886 Warszawa
ul. Garncarska 37A
GMINA

FAIR PLAY

LOKALIZACJA
BIZNESU

PRZYJAZNY
URZĄD

W odpowiedzi na Wasze pismo z dnia 8 marca 2007 r.
(data wpływu 14.03.2007 r.) w sprawie udzielenia informacji
publicznej dotyczącej realizacji zadania w zakresie opieki nad
bezdomnymi zwierzętami, Urząd Gminy w Ozorkowie informuje:
1/ w 2006 r. Gmina Ozorków miała zawartą umowę na wyłapywanie
i hotelowanie bezdomnych zwierząt z Panią Mariolą Siemińską
prowadzącą Hotel dla Zwierząt i Ptactwa Domowego, 92-411
Łódź ul. Kosodrzewiny 56,
21 w roku 2006 z terenu Gminy Ozorków wyłapanych było 16
psów, z czego na koniec 2006 roku pozostało 8,
3/ koszt realizacji całego zadania wyniósł 14 901,44 zł.
Finansowanie oparte jest o miesięczne rozliczenie wg ewidencji.

Sporządziła:
Zofia Pabjańczyk

BEZPIECZNY
URZĄD

Pabianice, dnia 16.03.2006 r.

'^jj^y1 w Pabianicach
35 o^0 '^"Y^otorilka*0
3 042 M sie-i8°atexlQśw^na 4
IMOS.7081/2/5#/07

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

W nawiązaniu do pisma z dnia 8 marca 2007 r. w sprawie udzielenia informacji
na temat opieki nad bezdomnymi zwierzętami, ich wyłapywaniem, Urząd Miejski
w Pabianicach - Wydział Inżynierii Miasta i Ochrony Środowiska informuje, że na terenie
miasta znajduje się Schronisko dla Zwierząt, a wyłapywaniem bezdomnych zwierząt zajmuje
się Straż Miejska w Pabianicach.
W 2006 roku do Schroniska przyjęto 488 bezdomne psy.
L^NIK A

X(U MIASTA
VOVHSK.fi

mgr inż. §ga)h$^K0łakowsh&

OD :URZflD G M I N Y PflBIfiNICE

NR FflKSU =042 215 56 52
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STR.l

l

Pabianice 19.03.2007r.

Urządł rGminy w Pabianicach
IT

ul. Torowa 21
95-300 Pabianice

NIP 73MQ'55-550; Refon 800643581

Biuro Ochrony Zwierząt
ul. Garncarska 37 A

W odpowiedzi na wniosek z dnia 08.03,2007r. Urząd Gminy w Pabianicach informuje co
następuje :-

Ad. l. Hotel dla zwierząt i ptactwa domowego Mariola Siemińska Łódź ul. Kosodrzewiny 56
Ad.2,

- liczba wyłapanych psów - 1 4
- liczba utrzymywanych psów - 18
- liczba utrzymywanych kóz - 5

Ad. 3 . - koszty - 22869 zł
- płatność oparta o bieżącą ewidencję zwierząt.

Vi ochrony śroil^tyl ' Hnt<**<
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Tadeusz Wypych
From:
To:
Sent:
Subject:

"Jolanta Chuda" <jchuda@pajeczno.pl>
<biuro@psianiol.org.pl>
20 marca 2007 09:03
bezdomne psy

Witam!

W odpowiedzi na Państwa pismo z dnia 8 marca 2007 r. Urząd Gminy i Miasta w Pajęcznie ul.
Parkowa 8/12, 98-330 Pajęczno informuje, że opiekę nad bezdomnymi zwierzętami i ich
wyłapywaniem Urząd Gminy i Miasta w Pajęcznie zgodnie z podpisaną umową powierzył
Hotelowi dla Zwierząt i Ptactwa Domowego Mariola Siemińska z siedzibą w Łodzi ul.
Kosodrzewiny 56.
W 2006 r. na terenie gminy Pajęczno zostało wyłapanych 6 bezdomnych psów. Zgodnie z
umową Urząd zapłacił firmie po otrzymaniu faktury za opiekę i wyłapanie kwotę 63 15.47 zł.
ważan em :
Jolanta Chuda

No virus found in this incoming message.
Checked by AVG Free Edition.
Version: 7.5.446/Virus Database: 268.18.13/726 - Release Datę: 2007-03-18 15:34
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L Z.

Paradyz, dnia 1 1 kwietnia 2007
Urząd Gminy
w Paradyzu
woj. łódzkie
26-333 Paradyz

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

L.dz. 0606/2/2007

W odpowiedzi na pismo z dnia 8 marca 2007r. Urząd Gminy Paradyz
uprzejmie informuje, że w 2006 roku gmina nie miała zawartej stałej umowy
oraz nie udzielała zleceń na wyłapywanie bezdomnych zwierząt.

Z-ca Wójta

Li
eusz Wypych
From:
To:
Sent:
Subject:

"Marek Ciesielski" <marek.ciesielski@parzeczew.pl>
<biuro@psianiol.org.pl>
22 marca 2007 08:34
dot. pisma z 8.03.2007

w odpowiedzi na pismo z dn.08.03.2007 r w spr. wykonywania zadań gminy wynikających z ustawy utrzymanie czystości i porządku w
gminach, Urząd Gminy w Parzęczewie informuje:
1 w 2006 r Gmina miała zawartą umowę na wyłapywanie i utrzymanie bezdomnych zwierząt z Hotelem dla Zwierząt i Ptactwa Domowego w
Łodzi.
2, w 2006 r odłapano na terenie gminy 15 psów.Łącznie w Hotelu na koniec 2006 roku utrzymywanych było 14 psów.
3. koszt realizacji całego zadania w 2006 roku wyniósł 20.000 zł.Forma płatności oparta była na bieżącej ewidencji zwierząt pozostających na
utrzymaniu w Hotelu.
informację sporządził Marek Ciesielski tel. (042) 718-60-02

irus found in this incoming message.
Checked by AVG Free Edition.
Yersion: 7.5.446 / Virus Database: 268.18.17/730 - Release Datę: 2007-03-22 07:44
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Urząd Qminy
Pątnów
93-335 P

Pątnów dnia 19.03.2007r

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji Azylu pod Psim Aniołem
04-886 Warszawa
ul. Garncarska 37

RiL 6052-5/2007

W odpowiedzi na Wasz wniosek w w sprawie „ opieki nad bezdomnymi
zwierzętami i ich wyłapywaniu " Urząd Gminy w Pątnowie informuje że wyłapywaniem
bezdomnych psów na terenie naszej gminy zajmuje się „Fundacja Zwierzyniec" w Wieluniu
. W roku 2006 wyłapywanie odbyło się na podstawie pojedynczych zleceń . W roku 2006
Fundacja Zwierzyniec z terenu naszej gminy zabrała do schroniska 7 bezdomnych psów, za
co Urząd zapłacił sumę 1600 zł wraz z opieką i utrzymywaniem tych psów w Schronisku

h
ich

inictwa.Leśnictwa
Wojskowych

u R Z Ą D GM i N Y

Pęczniew, dnia 14 marca 2007 roku

99-236 Pęczniew
ul. Główna 10/12
*el. 043

678-15-1*

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji Azylu pod Psim Aniołem
ul. Garncarska 37A
04-886 Warszawa

SOS 0717 -19/2007

W odpowiedzi na pismo z dnia 8 marca 2007 roku dotyczące sposobu i skutków
wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie"
Urząd Gminy Pęczniew informuje:
1. Gmina Pęczniew posiada podpisaną umowę z Hotelem dla Zwierząt z siedzibą
w Łodzi ul. Kosodrzewiny 56.
2. W 2006 roku w Gminie Pęczniew nie było przypadków wyłapywania bezdomnych
zwierząt
3. W 2006 roku Gmina nie ponosiła kosztów związanych z wyłapywaniem
i utrzymaniem bezdomnych zwierząt.
z up. WÓJTA
ekretarz«Gminy

d

Urząd Gminy Piątek
99-120 P i q i e k
ul. Rynek 16

woj. łódzkie
te!.(024) 722-12-39

11
Piątek, 11.04.2007 r.

GG-7241/11/2007
Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji Azylu pod Psim Aniołem
ul. Garncarska 37 A
04-886 Warszawa
Wójt Gminy Piątek mając na uwadze zainteresowanie Pana
Kierownika Biura w przedmiocie sposobu i skutków wykonywania zadania
„opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie", wyrażone w piśmie
z dnia 8.03.2007 r. /data wpływu 14.03.2007 r./ uprzejmie informuje co
następuje:
1. Gmina w 2006 roku, przy realizacji postanowień zawartych w ustawie
o ochronie zwierząt, udzielała zleceń na wyłapanie bezdomnych zwierząt
w celu zapewnienia im dalszej opieki.
2. W roku 2006 wyłapane zostały 3 zwierzaki.
3. Całkowity koszt realizacji zadania wynosił 2668,22zł, forma płatności przelew, rozliczenie kwartalne i miesięczne.

Z poważaniem :
2

"P- WÓJTA

li
URZĄD MIEJSKI
w Poddębicach

Poddębice, dn. 15.03.2007 r.

ul. Łódzka 17/21

99-200 Poodębice
tel. 6782580. fax 6783995

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
Fundacji Azylu pod Psim Aniołem

Nasz znak: ROŚ. 7080 - 8/07
W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej uprzejmie
informuję, iż Rada Miejska w Poddębicach podjęła stosowną uchwałę
Nr Y/25/03 z dnia 31 stycznia 2003 r. w sprawie wyłapywania bezdomnych
zwierząt.
Umowa na wyłapywanie i hotelowanie bezdomnych zwierząt z naszego
terenu została zawarta z Hotelem dla Zwierząt i Ptactwa

Domowego,

ul. Kosodrzewiny 56, 92-411 Łódź.
W 2006 r. wyłapano z terenu Miasta i Gminy Poddębice 15 bezdomnych
psów. Koszt realizacji całego zadania - 14919,65 zł.
Gmina za opiekę nad przebywającymi w Hotelu zwierzętami obciążana
jest fakturami.
BURMISTRZ

w

ul. Akacjowa 4
26-315 Poświętne B/Pilicą
woj. łódzkie

Nasz znak: 7080/1/07

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji Azylu pod Psim
Aniołem
ul. Garncarska 37 A
04- 886 Warszawa

Poświętne, 21.03.2007 r.

W odpowiedzi na pismo z dnia 08.03.2007 r. Wójt Gminy Poświętne
uprzejmie informuje , że w 2006 roku na terenie gminy nie występowały
problemy związane z bezdomnymi zwierzętami.
W związku z tym nie była podpisana żadna umowa na wyłapywanie
bezdomnych zwierząt i gmina nie poniosła żadnych wydatków .
W bieżącym roku prowadzone były rozmowy ze schroniskiem dla zwierząt o
możliwości wykonywania takich usług i w razie potrzeby będziemy korzystać z
tej formy pomocy.

więtne
:

taw Stąpień

f

Biur

FJSKI

°

Ochrony Zwierz

#

Ul. Garncarska 37 A
04-886 Warszawa.

Nasz znale: I.R.Ś. 6134/01/2007

Przedbórz, dnia 19.03.2007

Gmina Przedbórz w roku 2006 miała podpisaną umowę z „Hotelem dla
zwierząt i ptactwa domowego" z siedzibą w Łodzi przy ul. Kosodrzewiny 56, w
którym przebywały bezdomne psy odłapane z terenu gminy Przedbórz.
W roku 2006 przebywało 5 psów odłapanych w 2005 roku, 4 psy odłapane w
2006, z których 2 pozostają do chwili obecnej w hotelu. Płatność za opiekę jest
oparta na bieżącej ewidencji zwierząt przebywających pod opieką hotelu.
Koszt realizacji całego zadania w roku 2006 wyniósł 5466,39 zł.
Jednocześnie informujemy, że w roku 2007 jest kontynuowana umowa z w/w
„Hotelem"

2 up. B
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Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacja Azylu pod Psim Aniołem
ul. Garncarska 37 A
04-886 Warszawa

Znak : 7062 / 3 / 2007

Radomsko, dn. 21.03.2007 r.

Urząd Gminy Radomsko w odpowiedzi na pismo z dnia 8.03.2007 r.
(data wpływu 12.03.2007 r.) w sprawie udzielenia informacji publicznej

dotyczącej

bezdomnych zwierząt informuje, że :
- w roku 2006 zwierzęta bezdomne umieszczane były w schronisku w Radomsku,
- w roku 2006 na umieszczenie zwierząt bezdomnych w schronisku zabezpieczono w
budżecie Gminy kwotę 4.500,00 zł podczas gdy wydatkowano 1.815,85 zł,
- płatność regulowano w postaci jednorazowej opłaty przelewem.

Z u
Wie*

Urząd Miasta Radomska
97-500 Radomsko, ul. Tysiąclecia 5, tel. (0-44) 685-45-10, fax: (0-44) 685-45-13
www.radomsko.pl, e-mail: um@radomsko.pl

Znak: TOS.7080-7/07

Radomsko, dnia 23 marca 2007 r.
BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
Fundacja Azylu pod Psim Aniołem
ul. Garncarska 37 A
04-886 Warszawa

W odpowiedzi na pismo z dnia 8.03.2007r. (data wpływu 12.03.2007r.) uprzejmie
informujemy, że:
1) w 2006r. obowiązywała umowa zawarta pomiędzy Urzędem Miasta Radomska a
Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. dot. prowadzenia schroniska dla
bezdomnych zwierząt. W umowie zawarty jest obowiązek wyłapywania bezdomnych
zwierząt i zapewnienia im dalszej opieki.
2) Zbiorcze dane liczbowe o zwierzętach wyłapywanych i utrzymywanych na koszt
Gminy Miasta Radomska w 2006r. j.n.
a) stan początkowy
- psy
106 szt.
-koty
19 szt.
b) ilość zwierząt przyjętych do schroniska w 2006 roku
-psy
102 szt.
-koty
16 szt.
c) ilość zwierząt sprzedanych w 2006 roku
- psy
95 szt.
- koty
12 szt.
d) ilość zwierząt poddanych eutanazji w 2006 roku
- psy
9 szt.
- koty
O szt.
e) ilość zwierząt padłych w 2006r.
- psy
9 szt.
- koty
O szt.
f) stan ilościowy na dzień 31.12.2006r.
- psy
94 szt.
- koty
23 szt.
3) Na prowadzenie schroniska PGK Sp. z o.o. otrzymywało od Urzędu Miasta Radomska
w roku 2006 kwotę 14.300zł miesięcznie, co dało rocznie 171.600zł. Całkowite koszty
prowadzenia schroniska wyniosły 224.031,26zł.
a/a.

Z poważaniem
lta_Miasta
^*
mgr Ireneusz Owczarek

WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNE'
96-200 Rawa Mazowecke "

Nasz znak: GK 708/1 / 2007

BIU iO OCHRONY ZWIERZĄT
Fum lacji Azylu pod Psim Aniołem
04-8
Warszawa, ul. Garncarska 37a

Rawa Mazowiecka, dnia 16 marca 2007 r.

Urząd Miejski w Rawie Mazow eckiej informuje, iż w roku 2006 umowę na
wyłapywanie i przetrzymywanie bezdomnych )sów z terenu Miasta Rawa Mazowiecka miała
Firma „DREWBUD" Przedsiębiorstwo - Prod ikcyjno - Handlowo - Usługowe Kazimierz
Budek z siedzibą Komorów 15, 96-214 Cieląd z.
Wyłapanych zostało z terenu Miasta Rawa Ma sowiecka 14 bezdomnych psów, a koszt
powyższego zadania w 2006 roku to 5.032,50; Ł brutto tj: za wyłapywanie jednorazowo
125,00 zł. oraz utrzymanie jednego psa miesięc ;znie stanowił koszt 125,00 zł.

WACZE
Wydziału GospoffiKomunalnej
mgr

ArtiffOlotrowsId

URZĄD OMIMV
RAWA MAZOWIECKA
Al. Konstytucji 3-go Maja 32
96 - 200 Rawa Mazowiecka
Mir 8 3 5 - 1 0 - 1 8 - 6 1 0

Znak: OŚ. 0717/2/2007

Rawa Mazowiecka 27.03.2007r.

Biuro Ochrony Zwierząt

Fundacji Azylu pod Psim Aniołem
ul. Garncarska 37A, 04-886 Warszawa

W związku z otrzymanym pismem w dniu 13.03.2007r. od Państwa, w sprawie
udzielenia informacji na przysłane od Państwa poszczególne pytania, odpowiadamy:
Ad. l. Gmina Rawa Mazowiecka w 2006 roku miała podpisaną umowę z hotelem dla
zwierząt i ptactwa domowego, ul. Kosodrzewiny 56,92-411 Łódź.
Urząd Gminy Rawa Mazowiecka zawiera umowę z tym hotelem od kilku lat oraz posiada
w roku bieżącym.
W/w hotel zajmuje się wyłapywaniem i hotelowaniem zwierząt, w tym bezdomnych psów
z terenu Gminy Rawa Mazowiecka. Hotelowane zwierzęta są trzymane w hotelu tak długo,
dopóki nie znaj da przyszłego właściciela.
Ad.2. Liczba wyłapanych i hotelowanych psów w hotelu w roku 2006 wynosiła 17 szt.
Ad.3. Koszt realizacji całego zadania w 2006 roku wynosił 28 050 zł brutto.
Płatność realizowana była i jest na konto hotelu przelewem, za każdy miesiąc, zaraz po
przyjściu rachunku do Urzędu Gminy , wyszczególniając na fakturze każdego psa, jego
odłapanie i hotelowanie, zgodnie z zawartą umową.

Z up.
mgr A» .na Jakubiak
SEKRETłAR2 GMINY

URZĄD OMINY

w REGNOWIE
96-232 R e g n ó w
powiat rawski, woj. łódzkie
lei, (O 46)813-16-23. cei./fax (O 46) 813-16-25
REGON 7 5 0 4 4 6 2 3 5
NIP 8 3 5 •• ' ° - " 3 - 833

Regnówdn. 16.03.2007r.

ZW.6053/1/07

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji Azylu pod Psim Aniołem
ul. Garncarska 37a
04-886 Warszawa

W odpowiedzi na pismo z dnia 8 marca 2007 roku , LZ 118 , Urząd Gminy w Regnowie
informuje , ze ma podpisaną umowę stałą z Hotelem dla zwierząt i ptactwa domowego w
Łodzi przy ulicy Kosodrzewiny 56. W 2006 nie było przypadków wyłapywania bezdomnych
zwierząt i korzystania z hotelu.

int

L7.
GMINY
97-510 RĘCZNO

Ręczno, 19.03.2007 r

pow. Piotrków Tryb
woj. łódzkie '
Nasz znak: 6076/2/2007

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

W odpowiedzi na pismo z dnia 08.03.2007 r dotyczącego udzielenia
informacji na temat sposobu
i skutków wykonywania zadania „opieki na
bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywaniem" Urząd Gminy w Ręcznie informuje,
iż w 2006 roku gmina nie miała stałej umowy, ani też nie udzielała zleceń na
wyłapywanie bezdomnych zwierząt i nie zapewniała im dalszej opieki. W przypadku
zajścia konieczności opieki nad bezdomnym zwierzęciem zostanie ono przekazane do
schroniska za jednorazową opłatą uiszczaną przez urząd.

Młodszy refsront
d/s ekologii i ochrony środowiska
'Ą l

j

JMr^ Strzelczyk
mgr inż. jhawna

Rogów, dnia 04.04.2007 r

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

W odpowiedzi na Państwa na wniosek z dnia 08.03.2007r o udzielenie informacji
publicznej na temat - odpowiedzi na Państwa pytania w sprawie „opieka nad bezdomnymi
zwierzętami i ich wyłapywanie" informuję co następuje :
1. czy i z kim gmina miała w 2006r. stałe umowy albo udzielała zleceń na wyłapywanie
bezdomnych zwierząt i ?łub zapewnienie im dalszej opieki?
Gmina nie miała zawartej umowy i w związku z tym nie prowadziła wyłapywania
bezdomnych zwierząt.
2. jakie są zbiorcze dane liczbowe o zwierzętach wyłapanych i /lub utrzymywanych na
koszt gminy w 2006roku?
W związku z tym, że nie prowadziliśmy wyłapywania zwierząt nie mamy takich danych
liczbowych.
3. jaki był w 2006r. koszt realizacji całego zadania i jak była forma płatności za opiekę
(jednorazowa za umieszczenie w schronisku, ryczałtowa, oparta na bieżącej ewidencji
zwierząt przebywających pod opieką, inna) ?
Ponieważ nie prowadzono wyłapywania zwierząt i nie umieszczano ich w schronisku nie
ponieśliśmy żadnych kosztów z tym związanych .

ć_^

ia KoiasińskF

URZĄD GMINY
w Eokicinach

ul.Tomaszow8ka9
pow. tomaszowski, woj. łódzkie
tel/fax( 0-44) 719-50-12
lub 719-50-10
0717/6/07

Rokiciny - Kolonia, dnia 15 marca 2007r

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
Fundacja Azylu pod Psim Aniołem
04-886 Warszawa, ul. Garncarska 37A
W odpowiedzi wniosek z dnia 8 marca 2007 r. o udzielenie informacji publicznej na
temat sposobu i skutków wykonywania zadania „ opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich
wyłapywanie" Urząd Gminy w Rokicinach uprzejmie informuje :
Ad. l. Gmina Rokiciny na rok 2006 zawarła umowę na wyłapywanie i sprawowanie opieki
nad bezdomnymi zwierzętami z Hotelem dla zwierząt i ptactwa domowego z siedzibą w
Łodzi przy ul. Kosodrzewiny 56
Ad. 2. W okresie 2006 r. zostały odłapane z terenu naszej gminy dwa bezdomne agresywne
psy, które zostały umieszczone w w/w hotelu w celu zapewnienia im opieki.
Wystąpiły przypadki, gdzie porzuconym bazpańskim psom znaleziono nowego właściciela.
Ad, 3. Gmina za odłapanie i sprawowanie opieki nad bezdomnymi zwierzętami w roku 2006
nie poniosła żadnych wydatków ,gdyż podmiot świadczący usługi w tym zakresie nie
obciążył gminy kosztami.
Z poważaniem:

SIKRETAFHZ

U R Z Ą D G MI N Y
S7-340 Rozprza

Aleja 900 iecia Nr 3

tel,(0-44) 649-61-06,649 35-74
tel. 615-80-68, fax 615-80-06

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji Azylu pod Psim Aniołem
04- 886 Warszawa
ul. Garncarska 37 A

Nasz znak: D 7040/14 /2007
Rozprza, dnia l/l

marca 2007r.

W odpowiedzi na pismo informujemy, że w roku 2006r. Gmina Rozprza
miała zawartą umowę na wyłapywanie bezdomnych zwierząt oraz opiekę nad
nimi z Hotelem dla Zwierząt z siedzibą w Łodzi ul. Kosodrzewiny 56.
W roku 2006 zostało ogółem odłapanych 67 bezdomnych psów, koszt odłapania
i opieki nad nimi za rok 2006 wyniósł ogółem 12.700,oo zł.

1-2

URZĄD GMINY

97-438 R u s i e c

u l . W i e l u ń s k a 35
NIP 832-10-17-741

Biuro Ochrony Zwierząt

Fundacja Azylu pod Psim

•v

A
Amołem

04-886 Warszawa
ul.Garnecka 37 A
Rusiec. 16.03.2007r

Dotyczy: udzielenia informacji publicznej dotyczącej opieki nad bezdomnymi
zwierzętami
Urząd Gminy w Ruścu , pow. bełchatowski informuje,że gmina w 2006 r
nie podpisała żadnej umowy na wyłapywanie bezdomnych zwierząt.
Jesteśmy gminą typowo rolniczą i nie mieliśmy przypadku zgłoszeń co do
bezdomnych zwierząt.
Zgodnie z ustawą o ochronie zwierząt gmina posiada taki obiekt do
przetrzymywania bezdomnych zwierząt na wypadek ich wyłapywania i
umieszczenia.

L^

000545923

U R Z Ą D GMINY
98-332 RZĄŚNIA ul. Kościuszki 16
pow. pąjęczański,woj. łódzkie
tel,Q44/63i.7l.22,ft«63l-7l-29

Rząśnia, dnia 20.03.2007 r.

U.G.6056/1/07

BIURO
OCHRONY ZWIERZĄT
Fundacji Azylu pod Psim Aniołem

W odpowiedzi na pismo z dnia 8 marca 2007 r. Urząd Gminy w Rząśni informuje że:
l . Od 2006 r. mamy podpisaną umowę z Przedsiębiorstwem Komunalnym „S ANIKOM" sp.
z o.o. w Bełchatowie, ul. Staszica 5, 97-400 Bełchatów
2. W 2006 r. nie ponieśliśmy kosztów związanych z wyłapywaniem bezdomnych zwierząt.
3. W 2006 r. nie ponieśliśmy kosztów związanych z realizacją zadania.

*.inż. Jhti Katużny

5E<RETAR,2 GMINY

U R Z Ą D M I E J S K I W RZGOWL
95-030 R z g ó w . Piać 500-!ecia 22
Tel. 042 214 12 10; Tel./Fax 042 214 12 07
NIP 7290006657 Regon 000547827
e-mail: sekretariat(S>rzgow.pl

RG:6052(4

Rzgów, dnia 2007.03.29

) 2007
Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacja Azylu pod Psim Aniołem
04 - 886 Warszawa
Ul. Gancarska 37 A

Dotyczy pisma z dnia 8 marca 2007 roku w sprawie:
Udzielenia informacji publicznej na temat sposobu i skutków wykonywania zadania „ opieki
nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywaniem „ przewidzianego ustawą o ochronie
zwierząt uprzejmie informuj się :
Odnośnie rozwiązania problemów bezdomności zwierząt zgodnie z ustawą z dnia l sierpnia
1997 roku o ochronie zwierząt ( Dz. U. Nr 106 z 2003 roku póz. 1002 z póz. zm , ) ze
względu na narastającą ilość bezdomnych psów podrzucanych na nasz teren z sąsiednich
miejscowości podjęliśmy w roku ubiegłym działania w kierunku podpisania umowy z
Hotelem dla Zwierząt w Łodzi .Jednakże do podpisania umowy nie doszło na skutek
rozbieżności stanowisk obu stron co do utrzymywania zwierząt bezdomnych pozyskanych z
terenu naszej gminy.
W tej sytuacji podjęte zostały przez gminę działania w kierunku zapewnienia bezdomnym
zwierzętom należytej opieki we własnym zakresie i pozyskiwania dla nich nowych
właścicieli.
W gminie mamy na utrzymaniu psy , które stróżują teren obiektu Wodociągów i kanalizacji
oraz teren wysypiska śmieci. Psy są utrzymywane oraz leczone na koszt gminy.

BURMISTRZ
fiW e*. ®ou
Jen Mielczarek

U

URZĄD GMINY
W SADKOW1CACH
96-206 SADKOWICE
oow. rawski; woj. łódzkie

Rk 6134/1/2007 r

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacja Azylu pod Psim Aniołem
ul. Garncarska 37 A
04-886 Warszawa

Sadkowice, dnia 19.03.2007 r.

W odpowiedzi na pismo z dnia 8 marca 2007 r. dotyczące opieki nad bezdomnymi
zwierzętami i ich wyłapywaniem Urząd Gminy w Sadkowicach informuje, że nie miał
zawartej umowy w 2006 roku na wyłapywanie bezdomnych zwierząt.
Udzielone było jednorazowe zlecenie Firmie Usługowo-Handlowej Leszek Żurawski
ul. Poświętne 15/6 05-600 Grójec na wyłapanie zwierząt w ilości : dwa psy duże i cztery
szczeniaki.
Koszt całego zadania w 2006 r. to jednorazowa kwota w wysokości osiemset złotych.

1.7,
Urząd Gminy
Sędziejowice

ul. Wieluńska 6
98-160 Sędziejowice

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

RW.II. 6134/2/2007

Sędziejowice, 2007-03-19

W odpowiedzi na pismo z dnia

8.03.2007 r. dotyczące udzielenia

informacji publicznej na temat opieki nad bezdomnymi zwierzętami Urząd
Gminy Sędziejowice uprzejmie informuje, że:
1) Gmina Sędziejowice zawarła 18 lipca 2003 r. umowę z HOTELEM DLA
ZWIERZĄT
ul.

I

PTACTWA

Kosodrzewiny

DOMOWEGO

56 reprezentowanym

z

siedzibą

w

przez Mariolę

Łodzi

Siemińską.

Umowa została zawarta na czas nieokreślony.
2) W 2006 r. koszt odłapania i hotelowania zwierząt wyniósł

9.082,29 zł..

Odłapano i hotelowano w 2006 r. 6 szt. psów.
z up.
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Tadeusz Wypych
From:
To:
Sent:
Subject:

"Ug.Siemkowice@post.pl"
<biuro@psianiol.org.pl>
2 kwietnia 2007 09:43
Odpowiedź na wniosek

<UG.Siemkowice@post.pl>

W odpowiedzi na wniosek z dnia 08 marca 2007 r. Urząd Gminy w Siemkowicach informuje:
ad 1 W 2006 r. gmina miała podpisaną umowę z hotelem dla zwierząt z siedzibą w Łodzi, ul. Kosodrzewiny 56
ad. 2 W 2006 r. do hotelu oddany był 1 bezdomny pies
ad 3 Miesięczny koszt utrzymania 170 zł., płatne przelewem
Z. poważaniem
Krystyna Fryś
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URZĄD MIASTA
SIERADZ

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
Fundacji Azylu pod Psim Aniołem
ul. Garncarska 37 A
04 - 886 Warszawa
Sieradz, dnia 26.03.2007 r.

Nasz znak: WIK/O/7083/ 3/07

Urząd Miasta Sieradza w odpowiedzi na pismo z dnia 8 marca 2007 roku
dot. zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie" przewidzianego
ustawą o ochronie zwierząt uprzejmie informuje, iż:
1. W 2006 roku podpisane były umowy:
- na „Usługi związane z docelowym przetrzymywaniem wyłapanych
i dostarczonych z terenu miasta Sieradza bezdomnych psów lub innych
zwierząt" z Mariolą Siemińską prowadzącą działalność pod nazwą „Hotel dla
zwierząt i ptactwa domowego"
- na „Usługi związane z tymczasowym przetrzymywaniem wyłapanych
i dostarczonych z terenu miasta Sieradza bezdomnych psów lub innych
zwierząt" z Przedsiębiorstwem Komunalnym Sp. z o.o. w Sieradzu.
2. Liczba zwierząt:
- wyłapanych - 87 sztuk,
- przetrzymywanych tymczasowo - 128 sztuk,
- przetrzymywanych docelowo - 126 sztuk.
3. Całkowity koszt realizacji zadania w 2006 roku wyniósł 171.473,09 zł. Opłata
wnoszona była sukcesywnie za każdy miesiąc na podstawie częściowej faktury.

PREZYDENT MIASTA—

URZĄD MIASTA SIERADZ
Piać Wojewódzki l, 98-200 Sieradz, tel. (043) 826 61 59, fax (043) 822 30 05, www.umsieradz.pl
ISO 9001:2000

um@umsieradz.pl
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"Urząd Gminy Skierniewice"

<b!uro@pai3niqS,org,p|>
12 kwietma 2QQ? 13:22
Odpowiedz na dzielenie informacji publicznej

.= •- -3 Skierniewic* w 2006 roku miafa stalą umowę s» ssiwonistóem dla Badksmnyeh Zwiereąt "PotyluBsko" - Wtedjstaurtiw u( Wyorys 1 3
/, 2006 ro*u ^apSirłd 6 bezdowiniych (jfńw.
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Ochrony Zwierząt

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

PG 6076/1/2007

Skomlin, dnia 05.04.2007 r.

W odpowiedzi na Wasze pismo z dnia 8 marca 2007 r. dotyczące opieki
nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywania Urząd Gminy w Skomlinie
informuje, iż w przypadku pojawienia się na terenie tejże gminy bezdomnych
zwierząt zleca wyłapanie ich poprzez schronisko mieszczące się w Wieluniu
przy ul. Zielonej 22 A, a następnie umieszczenie ich w tym ośrodku.
Po wykonaniu zlecenia Urząd Gminy w Skomlinie uiszcza należną opłatę.
Informujemy jednocześnie, że w 2006 roku na terenie gminy Skomlin nie
odnotowano żadnych przypadków pojawienia się takich zwierząt.

U,:i2ĄD GMINY
w S O KOLN I KAC H
98-420 SoKolniki, ul. J. Piłsudskiego 1
tel. 062178 46 195, 78 45 176, fax 78 45 194
NiP 81 9-00-21-220

Nr GK 6043/2/07

Sokolniki, dnia 5 kwietnia 2007r

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

Odpowiadając na wniosek Biura Ochrony Zwierząt z dnia 8 marca 2007r
Urząd Gminy w Sokolnikach informuje:
- Gmina Sokolniki nie ma stałej umowy na "\vyłapywanie bezdomnych zwierząt.
- w 2006 roku były dwa przypadki przekazania bezdomnych psów do schroniska :Fundacja
" ZWIERZYNIEC" 98-300 Wieluń.
- koszty jednorazowego umieszczenia bezdomnych zwierząt w schronisku w 2006r wyniosły:600zł.

PEKTOK

L"L

•','• l - j !• { - U

URZĄD MIASTA - GMINY STRYKÓW
95-010 Stryków, ul. Kościuszki 27
tel. 042 719 80 02, 042 719 96 73 fax. 042 719 81 93
www.strykow.pl www.bip.strykow.pl e-mail: strykow@strykow.pl

Stryków, dnia 10.05.2007 r.
Rol.G.K. 7080/ 3 /2007

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacja Azylu pod Psim Aniołem
Ul. Garncarska 37A
04-886 Warszawa

W odpowiedzi na pismo z dnia 2 maja 2007 r. uprzejmie informuję , że Urząd Miasta-Gminy
w Strykowie udzielił informacji na wniosek z dnia 08.03.2007 w sprawie udostępnienia informacji
publicznej na temat sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi
zwierzętami i ich wyłapywaniem". Odpowiedź w powyższej sprawie została wysłana

w dniu

15.03.2007 r. Na zwrotnym potwierdzeniu odbioru, które powróciło do tut. Urzędu

widnieją

stemple placówki nadawczej w Strykowie z datą 15.03.2007 r i placówki oddawczej w Warszawie
z datą20.03.2007 r.
Jednocześnie Urząd Miasta-Gminy w Strykowie uprzejmie informuje, że w 2006 roku gmina
Stryków realizowała zadanie własne -ochronę przed bezdomnymi zwierzętami.
Na powyższe zadanie w budżecie gminy na 2006 rok była przeznaczona kwota 50 000,00
zł, która była zrealizowana. Pozostałe dane, o których udostępnienie Państwo występujecie nie są
informacją publiczną.
NAC2,
Wydział,
Środowiska i

int
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URZĄD MIASTA - GMINY STRYKÓW
95-010 Stryków, ul. Kościuszki 27
tel. 042 719 80 02. 042 719 96 73 fax. 042 719 81 93

www.stryków.pl. www.bip.strykow.pl e-mail: strykow@strykow.pl

Stryków, dnia 21.03.2007 r.
Rol.G.K. 7080/1 /2007

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacja Azylu pod Psim Aniołem
Ul. Garncarska 37A
04-886 Warszawa

W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 8 marca 2007 r. w
sprawie udzielenia informacji na temat sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka nad
bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywaniem", Urząd Miasta-Gminy w Strykowie uprzejmie
informuje, że w 2006 roku gmina Stryków realizowała zadanie własne -ochronę przed bezdomnymi
zwierzętami.
Na powyższe zadanie w budżecie gminy na 2006 rok była przeznaczona kwota 50 000,00
zł, która była zrealizowana. Pozostałe dane, o których udostępnienie Państwo występujecie nie są
informacją publiczną.
NA C
Wydzii
Środowiska i

mi l
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URZĄD GMINY STRZELCE
ul. Leśna 1
-q 307 Strzelce, woj. łódzkie

Strzelce, dnia 19.03.2007r.

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

Urząd Gminy Strzelce w odpowiedzi na pismo z dnia 8 marca 2007r. (data wpływu:
15.03.2007r.) uprzejmie informuje, iż w roku 2006 Gmina Strzelce podpisała następujące umowy:
- z Firmą Usługową „HERKULES" z siedzibą w Kotliskach 6, gm. Kutno, na wyłapywanie oraz
przewożenie bezpańskich psów z terenu gminy do schroniska,
- ze Schroniskiem dla Bezdomnych Zwierząt Domowych „PRZYJACIEL" z siedzibą w
Kotliskach 13, gm. Kutno na prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt domowych z
terenu Gminy Strzelce.
Ogółem w 2006r. wyłapano i umieszczono w schronisku 8 psów, a następnie obciążano gminę
kosztem ich utrzymania.
Koszt realizacji całego zadania w 2006r. wyniósł 20.995,98 zł, z czego:
- na wyłapanie i transport psów do schroniska przeznaczono kwotę 2.850,80 zł,
- na pobyt psów w schronisku przeznaczono kwotę 18.145,18 zł.
Forma płatności za opiekę w schronisku oparta jest na bieżącej ewidencji zwierząt przebywających
pod opieką. Opłata za wyłapywanie oraz przewiezienie psów do schroniska uzależniona jest od
ilości psów oraz obejmuje ryczałt miesięczny.

URZĄD GMINY STRZELCE

ul. Leśna l
99-307 Strzelce, woj. łódzkie
lei. (024) 356-66-01
?av - )24JL^|eggpjtyczące opieki nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywania w 2006 r.

l.

Ogółem wyłapano i umieszczono w schronisku 8 psów, a następnie obciążano
gminę kosztem ich utrzymania

2.

Koszt realizacji całego zadania w 2006 r. wyniósł 20.995,98 zł, z czego:
wyłapanie i transport psów do schroniska
pobyt psów w schronisku

Sporządziła K.Zgierska dn. 19.03.2007 r.
jU

-

2.850,80 zł
18.145,18 zł

Biuro Ochrony Zwierząt
w Sutejowie
97-330 Sułejów uUKonecka 42

IR.7638/N/21/2007

Fundacji Azylu pod Psim Aniołem
. , „7
, ^
. ,,_ A
n 00
04-886 Warszawa
ul. Garncarska 37A
data: 17.05.2007r.

W nawiązaniu do Waszego pisma w sprawie udzielenia informacji
publicznej

na temat sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka nad

bezdomnymi

zwierzętami i ich wyłap)'wanie" uprzejmie informuję, że Gmina

Sułejów:
• w roku 2006 współpracowała na podstawie zlecenia ze Schroniskiem dla
Bezdomnych Zwierząt w Piotrkowie Tryb.,
•

w roku 2006 z terenu Gminy Sułejów do w/w schroniska przewieziono 84
bezdomne psy,

• koszt powyższego zadania w roku 2006 wyniósł 15.558,88 zł, płatne
jednorazowo za każdego umieszczonego psa w schronisku.
Wyłapywaniem bezpańskich psów na terenie naszej jednostki zajmuje się
Miejski Zakład Komunalny w Sulejowie.

LZ
URZĄD MIASTA
Wydziel Inżyniera Miasta

Tomaszów Maź., dn. 19.03.2007 r.

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji Azylu pod Psim Aniołem
04-886 Warszawa
ul. Garncarska 37A

Nasz znak: WIM.VI.7080/! 1/07

Odpowiadając na Państwa pismo z dnia 8 marca 2007 r. w sprawie udzielenia informacji
na temat sposobu i skutków wykonywania zadania związanego z opieką nad bezdomnymi
zwierzętami i ich wyłapywaniem, Wydział Inżyniera Miasta Urzędu Miasta w Tomaszowie
Mazowieckim przekazuje odpowiedzi na zadane pytania:
1. Gmina - Miasto Tomaszów Mazowiecki w 2006 roku miała podpisaną umowę (na okres:
01.04.2005 r. - 31.03.2008 r.) ze Schroniskiem dla Bezdomnych Zwierząt - Grzegorz
Woskowski z siedzibą w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Kępa 3, posiadającym
NIP:773-000-56-ll, działającym na podstawie wpisu do ewidencji działalności
gospodarczej prowadzonej przez Referal Działalności Gospodarczej Urzędu Miasta
w Tomaszowie Mazowieckimi pod numerem 12982, wybranym w wyniku
przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego na prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt.
2. Liczba wyłapanych zwierząt w 2006 roku wynosiła 246, a liczba miejsc w schronisku
wynosiła 130.
3. Koszt całkowity realizacji zadania poniesionego przez naszą gminę w 2006 roku wyniósł
152887,50-zł - płatny ryczałtem miesięcznym.

Wydziału inżyniera Miast*.
tgćinż. Dariusz Banat

LI
Tomaszów Maź. 2007-03-16.

Znak: 7621-8/06

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji Azylu pod Psim Aniolem
UL Gancarska 37 A
04-886 Warszawa

W odpowiedzi na pismo z dnia 13 marca 2007 r., odnośnie sposobu i skutków
wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie"
przewidziane ustawą o ochronie zwierząt informujemy, że roku 2007 Gmina Tomaszów Maź.
podpisała umowę ze Schroniskiem dla Bezdomnych Zwierząt na świadczenie usług w
zakresie wyłapywania, przyjmowania do schroniska i przetrzymywania w schronisku zwierząt
z terenu Gminy Tomaszów Maź. W roku 2006 r. wyłapano około 50 szt. zwierząt. Koszt
realizacji całego zadania wyniósł 21,616 zł (płatność za wykonaną usługę dokonywano
jednorazowo za umieszczenie w schronisku zwierzęcia).
Ewa Robak.

Tuszyn, dnia 04.04,2007 roku.

'•Bon 000526475;

Biuro Ochrony
Zwierząt
Fundacji Azylu pod
Psim Aniołem
04-886 Warszawa
ul. Garncarska 37 A
ZDiZ-6132/4/07
W odpowiedzi na pismo z dnia 13.03.2007 roku Urząd Miasta w Tuszynie
informuje że w 2006 roku prowadziliśmy opiekę nad bezdomnymi zwierzętami;
przekazując bezdomne psy do adopcji.
W w/w roku mieliśmy zawartą umowę z Hotelem dla Zwierząt i Ptactwa
Domowego w Łodzi ul. Kosodrzewiny 56.
Hotel dla Zwierząt zapewnia opiekę, wyżywienie, opiekę weterynaryjną,
leczenie, odrobaczenie, szczepienie i inne.
W 2006 roku przekazaliśmy do adopcji 24 szt. psów.
Płatność za w/w usługę odbywała się za miesięczny okres pobytu zwierząt w
hotelu.
W 2006 roku ponieśliśmy koszty z tego tytułu w kwocie : 42.129 zł.

inz

U R Z Ą D

GMINY

BIURO

w UJEŹDZIE

97-^5 Uj-TtrJ, ui. Pi Kościuszki ó
poro. tomaszo uski, ur
łódzkie
tel./fax ? i J-21-29, tei >;9-23-61

OCHRONY ZWIERZĄT

Regon 000 550 999

Fundacji Azylu pod Psim Aniołem
04-886 Warszawa, ul. Garncarska 37A.

Nasz znak: 7082/1/2007

Ujazd, dnia 23 marca 2007 r.

Urząd Gminy w Ujeździe przesyła informacje nt. sposobu i skutków wykonywania
zadania ,, opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie" zgodnie z Waszym
wnioskiem z dnia 8 marca 2007 roku :
Ad. l Gmina Ujazd w roku 2006 podpisała umowę na wyłapywanie i hotelowanie
bezdomnych zwierząt z HOTELEM DLA ZWIERZĄT I PTACTWA DOMOWEGO Mariola
Siemińska ; 92-411 Łódź ul. Kosodrzewiny 56.
Ad. 2 W roku 2006 Gmina Ujazd zleciła wyłapanie 20 bezdomnych psów, z których kilka
hotelowanych jest do dnia dzisiejszego, pozostałe psy zostały „adoptowane".
Ad.3 Koszt realizacji zadania w 2006 roku wyniósł 25.829,23 .Forma płatności - opłata
jednorazowa , za każde zwierzę odebrane przez zleceniobiorcę , oraz( hotelowanie, opieka)
po przedstawieniu faktury przez właściciela hotelu.

mgr inż. Modz:

Sporządziła: Jolanta Stańczyk tel: (0-44) 719-21-29 wew. 27.

URZĄD MIASTA

w Uniejowie
ul.Bł. Bogumiła 13, 99-210 Uniejów

tei. 063 28 88 192
NIP 668-12-90-202 Regon 000529232

Uniejów, 23 marca 2007 r.

KOS.0717-34/07

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji Azylu pod Psim Aniołem
ul. Garncarska 37A
04-886 Warszawa

Dotyczy wniosku o udzielenie informacji publicznej.
W odpowiedzi na pismo z dnia 8 marca 2007 r. Urząd Miasta w Uniejowie informuje,
iż usługę polegającą na wyłapywaniu bezdomnych zwierząt i zapewnienia im dalszej opieki
wykonywał na terenie Gminy Uniejów w 2006 r., Hotel dla Zwierząt i Ptactwa Domowego z
siedzibą w Łodzi przy ul. Kosodrzewiny 56 na podstawie stałej umowy. W 2006 r. wyłapano i
utrzymywano na koszt gminy 2 psy. Koszt realizacji całego zadania w 2006 r. wyniósł
5052,82 zł (w tym hotelowanie psów odłapanych w 2005 r.) Faktury za hotelowanie są
wystawiane na koniec każdego miesiąca.
W załączeniu przesyłam wykaz psów odłapanych w Gminie Uniejów w roku 2005 i
2006.

BURMITRZ

Wykaz psów odłapanych w Gminie Uniejów w roku 2005 i 2006

L.p.

Data odłapania

Płeć

Opis psa

Rok 2005
1

11.04.2005

pies

średni, czarno-podpal.

2

31.08.2005

pies

duży, czarno-podpal.

Rok 2006

1

21.03.2006

pies

mały, biało-brązowy

2

25.04.2006

pies

duży, czarno-podpal.

W roku 2005 odłapano 2 psy

został: l

W roku 2006 odłapano 2 psy

został: l

U

URZĄD GMINY i MIASTA
w WARCIE

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji Azylu pod Psim Aniołem

98-290 Warta, Rynek im. Wi. St. Reymonta 1
tel. (43) 829 40 01, fax (43) 829 45 06
pow. sieradzki, woj. łódzkie

Znak.RiOŚ-605-1/07

Data. 21.03.2007 r.

W odpowiedzi na Wasze pismo z dnia 08.03.2007 r. Urząd Gminy i
Miasta w Warcie podaje niezbędne informacje poniżej:
• W roku 2006 gmina miała podpisaną umowę na wyłapywanie
bezdomnych zwierząt i zapewnienie im dalszej opieki z Hotelem dla
Zwierząt i Ptactwa Domowego - Pani Mariola Siemińska, 92-411 Łódź,
ul. Kosodrzewiny 56.
• Wyłapanych i utrzymywanych na koszt gminy w 2006 r. było 7 szt. psów.
• Koszt realizacji zadania za wyłapanie i utrzymywanie psów wyniósł w
2006 r. ogółem - 9.839 zł.

URZĄD GMINY

12.

w Widawie

ul. Rynek Kościuszki 10
98-170 Widawa

Widawa, dnia 2007.03.22

IRG.6134-1/07

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji Azylu pod Psim Aniołem
04-886 Warszawa
Urząd Gminy w Widawie w odpowiedzi na pismo z dnia 8 marca b.r. uprzejmie
informuje, że w roku 2006 Gmina Widawa miała zawartą stałą umowę na wyłapywanie
bezdomnych zwierząt oraz zapewnienie im dalszej opieki z Panią Siemińską Mariolą
prowadzącą działalność gospodarczą o nazwie - Hotel dla Zwierząt i Ptactwa Domowego z
siedzibą w Łodzi ul. Kosodrzewiny 56.
W roku 2006 zostało odłapanych i utrzymywanych na koszt gminy 11 psów.
Koszt utrzymania bezdomnych psów w roku 2006 wyniósł 10.248 zł. ( słownie: dziesięć
tysięcy dwieście czterdzieści osiem złotych ).
Należności regulowane były przelewem, po przedłożeniu faktury.

z up.ro/ms i t a

J/j,

Małgorzapcr^Bączyk
podinspektor

11plac Kazimierza Wielkiego l
98-300 Wieluń, woj, łódzkie
»«!, (043) 8860215, ta (043) 8860260
j^jp ($32-10-26-131

Wieluń, dn. 28.03.2007 r.

GKM. 7080/3/07
Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji Azylu pod Psim
Aniołem
ul. Garncarska 37A
04-886 Warszawa

W związku z pismem z dnia 8.03.2007 r. dot. udzielenia informacji publicznej na
temat sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich
wyłapywanie informuję, iż:
1. W 2006 r. została zawarta umowa z Fundacją „Zwierzyniec" ul. 18 Stycznia 131 w
Wieluniu, której przedmiotem jest wyłapywanie bezdomnych zwierząt i zapewnienie im
dalszej opieki,
2. Zbiorcze dane liczbowe o zwierzętach wyłapanych i utrzymywanych na koszt gminy w
2006 r. wynosi 65 psów na koniec 2006 r.
3. Koszt całkowity poniesiony przez Gminę Wieluń na realizację w/w zadania wynosi:
50.000,00 zł.

URZĄD MIEJSKI W WIELUNIU
pl. Kazimierza Wielkiego l, 98-300 Wieluń, powiat wieluński, woj. łódzkie,
tel. 043 8860228, fax. 043 8860260
www.um.wielun.pl, www.bip.um.wielun.pl
e-mail: um.wielun@um.wielun.pl
NIP 832-10-26-131, REGON: 000525659

Wieruszów, dn. 29-03-2007

GNiOŚ-7080-1/2007

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
Fundacja Azylu pod Psim Aniołem
ul. Garncarska 37A
04-886 Warszawa
Udzielając informacji publicznej na temat sposobu i skutków wykonywania zadania "opieka
nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie" przewidzianego ustawą o ochronie
zwierząt stwierdzam co następuje:
1) Wyłapywanie zwierząt na terenie
Wyłapywaniem

bezdomnych

zwierząt

Gminy Wieruszów
zajmuje

się

ma charakter

Przedsiębiorstwo

okresowy.
Komunalne

w Wieruszowie SA , z którym Gmina ma podpisaną stosowną umowę. Ponadto na terenie
Miejskiej Oczyszczalni Ścieków zlokalizowany jest tymczasowy punkt do przetrzymywania
wyłapanych zwierząt. Gmina posiada również umowę na hotelowanie bezdomnych zwierząt
zawartą z Przedsiębiorcą - Mariolą Siemińską, zamieszkałą w Łodzi, przy ul. Zbocze 2 m l .
prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą „Hotel dla zwierząt" z siedzibą w Lodzi,
ul,Kosodrzewiny 56. wpisaną do ewidencji działalności gospodarczej nr V RHU III G 411229/2001 prowadzoną przez Prezydenta Łodzi.
2) Ilość wyłapanych zwierząt na koszt Gminy w roku 2006 - 4 psy, natomiast ilość psów
utrzymywanych na koszt Gminy - 3 psy (l zdechł przed wysłaniem do hotelowania)
3) Koszt realizacji całego zadania za 2006r wyniósł - 8306,51 zł
Koszty hotelowania psów płacone są co miesiąc za każdego psa, oparte na bieżącej ewidencji
zwierząt przebywających pod opieką.

Wieruszówl8-ll-2005

GNiOŚ- 7080/1/2005

Komenda Powiatowa Policji w Wieruszowie
ul. Mirko wska
98-400 Wieruszów

W odpowiedzi na Państwa
dotyczące

pismo znak E-0168/291/05 z dnia 10 listopada 2005r

obowiązków osób utrzymujących zwierzęta, zapewnienia opieki bezdomnym

zwierzętom oraz ich wyłapywanie, informuję co następuje:
Gmina Wieruszów posiada Uchwałę NR Y/33/03 Rady Miejskiej w Wieruszowie z dnia
27 stycznia 2003r w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt oraz o rozstrzyganiu o
dalszym postępowaniu z nimi. Wyłapywanie zwierząt na terenie Gminy Wieruszów ma
charakter okresowy. Wyłapywaniem

bezdomnych zwierząt zajmuje się Przedsiębiorstwo

Komunalne w Wieruszowie SA , z którym Gmina ma podpisaną stosowną umowę z dnia 2
stycznia 2004r. Ponadto na terenie Miejskiej Oczyszczalni Ścieków zlokalizowany jest
tymczasowy punkt do przetrzymywania

wyłapanych zwierząt. Gmina posiada również

umowę na hotelowanie bezdomnych zwierząt zawartą w dniu l maja 2004 roku z
Przedsiębiorcą -Mariolą Siemińską, zamieszkałą w Łodzi, przy ul.Zbocze 2ml, prowadzącą
działalność gospodarczą pod firmą „Hotel dla zwierząt" z siedzibą w Łodzi, ul.Kosodrzewiny
56, wpisaną do ewidencji działalności gospodarczej

nr V RHU III G 411- 229/2001

prowadzoną przez Prezydenta Łodzi.
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronę przed
zagrożeniem

lub

uciążliwością

dla

ludzi

oraz

przed

zanieczyszczeniem

przeznaczonych do wspólnego użytku zosały zawarte w Uchwale
Miejskiej w Wieruszowie

NR

terenów

IY/25/02 Rady

z dnia 30 grudnia 2002 roku w sprawie: szczegółowych zasad

utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wieruszów
Na podstawie art. 10 ust. l ustawy z dnia 21 sierpnia 197r o ochronie zwierząt zostało
wydane na terenie Gminy Wieruszów

l O zezwoleń na utrzymanie psów ras uznanych za

agresywne.
Ponadto informujemy, że zwierzęta bezdomne z terenu Gminy Wieruszów należy
zgłaszać do Przedsiębiorstwa

Komunlanego w Wieruszowie

Konmnianych pod nr tel.78 41 351 lub 0-660 738 325.

SA do Zakładu Usług

W załączeniu przesyłamy w/w uchwały .
Z poważaniem
Wieruszów 2 M 1-2005

GNiOS- 7080/2/2005

Wojewoda Łódzki
ul.Piotrkowska 104,
90-113 Łódź

Odpowiadając na Pana pismo znak PN.1.0717/209/2005 z dnia 8 listopada 20()5r
dotyczące

podjęcia działań prewencyjnych , mających na celu ograniczenie występowania

przypadków pogryzień dzieci przez psy, informuję co następuje:
Gmina Wieruszów posiada Uchwałę NR Y/33/03 Rady Miejskiej w Wieruszowie z dnia
27 stycznia 2003r w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt oraz o rozstrzyganiu o
dalszym postępowaniu z nimi. Wyłapywanie zwierząt na terenie Gminy Wieruszów ma
charakter okresowy. Wyłapywaniem bezdomnych zwierząt zajmuje się Przedsiębiorstwo
Komunalne w Wieruszowie SA , z którym Gmina ma podpisaną stosowną umowę z dnia 2
stycznia 2004r. Ponadto na terenie Miejskiej Oczyszczalni Ścieków zlokalizowany jest
tymczasowy punkt do przetrzymywania

wyłapanych zwierząt. Gmina posiada również

umowę na hotelowanie bezdomnych zwierząt zawartą w dniu l maja 2004 roku z
Przedsiębiorcą -Mariolą Siemińską, zamieszkałą w Łodzi, przy ul.Zbocze 2ml, prowadzącą
działalność gospodarczą pod firmą „Hotel dla zwierząt" z siedzibą w Łodzi, ul.Kosodrzewiny
56. wpisaną do ewidencji działalności gospodarczej nr V RHU III G 411- 229/2001
prowadzona przez Prezydenta Łodzi.
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronę przed
zagrożeniem

lub

uciążliwością

dla

ludzi

oraz

przed

zanieczyszczeniem

przeznaczonych do wspólnego użytku zosały zawarte w Uchwale

NR

terenów

IW25/02 Rady

Miejskiej w Wieruszowie z dnia 30 grudnia 2002 roku w sprawie: szczegółowych zasad
utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wieruszów
W załączeniu przesyłamy w/w uchwały .
Z poważaniem

Wieruszów 1-12-2005

GNiOŚ-7080/1/2005

Komenda Powiatowa Policji w Wieruszowie
ul.Kuźnicka
98-400 Wieruszów

W odpowiedzi na pismo znak E-0168/291/05 z dnia 29-11-2005 w sprawie do kogo
należy zgłaszać fakt wyłapywania bezdomnych zwierząt informuję, że zwierzęta bezdomne
z

terenu

Gminy

Wieruszów

należy

zgłaszać

do

Przedsiębiorstwa

Komunlanego

w Wieruszowie SA do Zakładu Usług Komunlanych pod nr tel.78 4 1 3 5 1 lub 0-660 738 325.
Osobą zajmująca się wyłapywaniem zwierząt jest pan Ryszzard Ciężki-pracownik PK S.A..
dlatego fakt o konieczności wyłapania zwierząt należy zgłaszać pod wyżej wskazane telefony
- dotyczy tylko i wyłącznie obszaru terytorialnego Gminy i Miasta Wieruszów,
Ponadto informuję, że w/w informacja była wskazana
7080/1/2005 z dnia 18-11-2005.
Z poważaniem

w naszym piśmie nr GNiOŚ-

Wieruszów 22-03-2006

GNiOŚ- 7080- /06

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

Udzielając

informacji

publicznej

na

temat

sposobu

i

skutków

wykonywania

zadania"opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywania" przewidzianego ustwą o
ochronie zwierząt stwierdzam co następuje.
1) Gmina Wieruszów posiada Uchwałę NR Y/33/03 Rady Miejskiej w Wieruszowie z dnia
27 stycznia 2003r w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt oraz o rozstrzyganiu o
dalszym postępowaniu z nimi. Wyłapywanie zwierząt na terenie Gminy Wieruszów ma
charakter okresowy. Wyłapywaniem bezdomnych zwierząt zajmuje się Przedsiębiorstwo
Komunalne w Wieruszowie SA , z którym Gmina ma podpisaną stosowną umowę z dnia 2
stycznia 2004r. Ponadto na terenie Miejskiej Oczyszczalni Ścieków zlokalizowany jest
tymczasowy punkt do przetrzymywania

wyłapanych zwierząt. Gmina posiada również

umowę na hotelowanie bezdomnych zwierząt zawartą w dniu ł maja 2004 roku z
Przedsiębiorcą -Mariolą Siemińską, zamieszkałą w Łodzi, przy ul.Zbocze 2ml, prowadzącą
działalność gospodarczą pod firmą „Hotel dla zwierząt" z siedzibą w Łodzi, ul.Kosodrzewiny
56. wpisaną do ewidencji działalności gospodarczej nr V RHU III G 411- 229/2001
prowadzoną przez Prezydenta Łodzi.
2) Ilość wyłapanych zwierząt na koszt Gminy w roku 2005 - 5 psów
1) Koszt realizacji zadania za 2005r wynosił - 7 18ł,25zł
-koszty wyłapania psów- 812,85 zł
-koszty hotelowania psów -6368, 40 zł
Koszty hotelownia psów płacone są co miesiąc za każdego psa.

Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronę przed
zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów
przeznaczonych do wspólnego użytku

§29

1.Osoby posiadające zwierzęta domowe (w szczególności psy i koty ) zobowiązane są do
dbałości
o ich zdrowie i czystość, karmienie zwierząt, zapewnienie godnego miejsca pobytu i opieki
weterynaryjnej .
2,()soby posiadające na obszarze miasta i wsi sołeckich psy są zobowiązane:
l ) zgłosić psa do rejestracji
Rejestrację psów na obszarze gminy prowadzą:
•w odniesieniu do budynków stanowiących składnik mienia komunalnego gminy
zarządca administrujący budynkiem w imieniu Gminy Wieruszów
• w odniesieniu do budynków zakładowych , spółdzielni mieszkaniowych i innych
jednostek gospodarki uspołecznionej
właściwe jednostki
organizacyjne
administrujące tymi budynkami,
•w odniesieniu do budynków stanowiących własność osób fizycznych lub osób
prawnych nie będących jednostkami gospodarki Przedsiębiorstwo Komunalne S. A
w Wieruszowie
•na terenach sołectw sołtysi
2)podać psa w wieku dwa miesiące przymusowemu szczepieniu ochronnemu przeciw
wściekliźnie raz w ciągu roku kalendarzowego,
3)rasy uznanej za agresywną zobowiązany jest do zachowania szczególnej ostrożności oraz
posiadania odpowiedniego zezwolenia
3.Zawiadomić natychmiast jednostkę organizacyjną określoną odrębnymi przepisami o
pojawieniu się u psa objawów wzbudzających podejrzenie zachorowania na chorobę zakaźną
, która może być przenoszona na ludzi zwaną dalej chorobą zakaźną
4.Odosobnić psa, u którego wystąpiły objawy wzbudzające podejrzenie zachorowania na
chorobę zakaźną, od innych zwierząt i uniemożliwić do niego dostęp innym osobom z
wyjątkiem służby weterynaryjnej.
5,Poddać obserwacji psa , który skaleczył człowieka,
6.Przechowywać w miejscu odosobnionym z zachowaniem należytej ostrożności zwłoki psa,
u którego wystąpiły objawy wzbudzające podejrzenie choroby zakaźnej
7.Psa należy prowadzić na smyczy. Zwolnienie psa ze smyczy jest dozwolone jedynie w

miejscach mało uczęszczanych przez ludzi i tylko w wypadku gdy posiadacz psa ma
możliwość sprawowania bezpośredniej kontroli nad jego zachowaniem się.
8.Zabrania się wprowadzenia
psów do sklepów i lokali gastronomicznych, aptek,
pomieszczeń biurowych oraz innych obiektów użyteczności publicznej.
9.Posiadacze psów zobowiązani są do wniesienia opłaty w formie podatku od posiadania
psów. Wysokość podatku, terminy płatności oraz sposoby jego poboru określa uchwała w
sprawie wysokości podatku od posiadania psów.
10.Właściciele zwierząt domowych są zobowiązani do usunięcia spowodowanych przez nie
zanieczyszczeń z terenów służących do użytku publicznego i użytku wspólnego.
l i.Zakazuje się wprowadzania zwierząt do piaskownic i innych urządzeń służących do
zabawy dla dzieci od 0-3 lat oraz tereny obiektów sportowych w tym również boisk
przyszkolnych.
12. Zakazuje się szczucia psów lub doprowadzania ich do stanu, w którym pies może stać się
niebezpieczny dla człowieka lub zwierzęcia.
13.Osoby będące właścicielami lub opiekunami zwierząt domowych są obowiązane do
sprawowania właściwej opieki nad tymi zwierzętami, w tym w szczególności nie
pozostawienia bez dozoru, jeżeli zwierzę nie jest należycie uwiązane lub nie znajduje się w
pomieszczeniu zamkniętym, bądź na terenie ogrodzonym uniemożliwiającym samodzielne
wydostanie się zwierzęcia.

L T-

URZĄD GMINY
93-324 Wierzchlas
ceł. (0-43) 88 66 110 do 113
p o w i a ł wieluński, woj. łódzkie

Nasz znak: G.W.R. 6073-1/07

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

Data: 2007-03-16

W odpowiedzi na Wasze pismo z dnia 08 marca 2007 roku
informujemy, że na terenie naszej Gminy w 2006 roku wyłapano 3 szt. psów.
Zlecenia wykonała Fundacja „ ZWIERZYNIEC " ul. 18 stycznia 131 Wieluń,
która posiada schronisko dla bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Wieluń.
Ogółem koszty poniesione w 2006 roku wyniosły 900 zł.

mgr

WÓJT GMINY
WITONIA

Witonia,dnia 2.04.2007.

ROL.6135-12/07
Biuro Ochrony Zwierząt
ul.Garncarska 37A
04-886 Warszawa

W odpowiedzi na Państwa pismo dot. wykonywania zadania
przez gminę pn." opieka nad bezdomnymi zwierzętami" ,uprzejmie informuję ,
że gmina Witonia w 2006 roku poniosła 300.00,- kosztów na odłowienie
jednego wałęsającego się psa i umieszczeniu go w schronisku dla bezdomnych
zwierząt w Kotliskach gmina Kutno , z którym gmina Witonia ma podpisaną
stałą umowę.

Mirosław

LI
Urząd Gminy w Wodzieradach
98-105 Wodzierady
tei./o-43/ 677 33 22 fax 677 33 15

Wodzierady, 2007-03-15

pow laski; wOl łódzkie

Znak: ROŚ.7062/12/07

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji Azylu pod Psim Aniołem
04-886 Warszawa, ul. Garncarska 37 A

W związku z Państwa pismem z dnia 8 marca 2006 roku w sprawie udzielenia
informacji na temat sposobu i skutków wykonywania zadania pn. „Opieka nad bezdomnymi
zwierzętami i ich wyłapywanie" informujemy, że w 2006 r.:
1. Gmina Wodzierady miała zawartą umowę z Hotelem Dla Zwierząt z siedzibą
w Łodzi, ul. Kosodrzewiny 56 na wyłapywanie i opiekę nad bezdomnymi
zwierzętami.
2. Liczba zwierząt wyłapanych i utrzymywanych na koszt gminy - 5 psów.
3. Koszt realizacji całego zadania związany z opieką nad bezdomnymi zwierzętami
z tereny gminy wyniósł 4.636 zł, forma płatności - ryczałt.

Bożena Pionek

U R Z Ą D GMINY
97-371 Wola Krzysztoporska

Wola Krzysztoporska dn.13.03.2007r.

«v*.s.i o.<->;:.^,-,w-,u.

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji Azylu pod Psim Aniolem
uLGarncarska 37 A
04-886 Warszawa

ul. Kościuszki 5
te(.(C44) 61&-JS-61 rax ó*o-ia-60
p

Nasz znak : SR 6052- A /1/2007
W odpowiedzi na Państwa wniosek o udzielenie informacji publicznej
na temat sposobu i skutków wykonywania zadania opieki nad bezdomnymi zwierzętami
i ich wyłapywanie uprzejmie informujemy ,że Gmina Wola Krzysztoporska miała w 2006 roku
podpisaną umowę na wyłapywanie bezdomnych zwierząt i zapewnienie im dalszej opieki
z Hotelem dla zwierząt i ptactwa domowego .Pani Mariola Siemińska ul.Kosodrzewiny 56
Łódź ,liczba zwierząt wyłapanych w 2006r -12 psów, koszt realizacji całego zadania wyniósł
14.893,15 zł płatność jednorazowa.

gr Mieczysław

l

LZ
Wolborz, dnia 23.03.2007 r.

97-320 W O L B O R Z

Pl.Wł. Jagiełły 28

te!. 0 - 4 4 / 6 1 6 40 75

Biuro

Ochrony Zwierząt
J

%

Ul. Garncarska 37A
04-886 Warszawa

N.z.:7082/l/2007
W odpowiedzi na pismo z dnia 8 marca 2007 r. w sprawie udzielenia
informacji publicznej w na temat „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich
wyłapywanie" informujemy:
l .gmina Wolborz nie ma zawartej stałej umowy na wyłapywanie bezdomnych
zwierząt i ich dalszą opiekę, doraźnie zlecenia kierowane są do Schroniska dla
zwierząt w Piotrkowie Tryb. ul. Gliniana 10,
2. w 2006 r. na koszt gminy wyłapano i utrzymywano 53 psy,
3.koszt realizacji zadania w 2006 r. - 11000,- zł, płatne za umieszczenie w
schronisku.

u p. A/
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Tadeusz Wypych
From:
To:
Sent:
Subject:

"Urząd Gminy w Zadzimiu" <ug_zadzim@wp.pl>
<biuro@psianiol.org.pl>
16 marca 2007 14:05
opieka nad bezdomnymi zwierzętami

W odpowiedzi na pismo z dnia 8 marca 2007 r. informuję, iż Urząd Gminy w
Zadzimiu ma podpisaną umowę na opiekę nad bezdomnymi zwierzętami z
"Hotelem dla zwierząt" w Łodzi ul. Kosodrzewiny 56.
W 2006 r. Gmina nie poniosła żadnych kosztów, gdyż nie umieściła
zwierząt w "Hotelu".
NajRUCHliwsze dwa miesiące w roku. Fantastyczna promocja
w placówkach RUCH. Codziennie do wygrania bony pieniężne,
a w finale Nissan NOTĘ.
Sprawdź szczegóły na: http://klik,wp.pl/?adr=www.loteriaruch.pl&sid=1062

No virus found in this incoming message.
Checked by AVG Free Edition.
Yersion: 7.5.446 / Virus Database: 268.18.12/724 - Release Datę: 2007-03-16 12:12

7.007-01-16
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Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji Azylu pod Psim Aniołem
w Warszawie ul. Garncarska 37 A

6052 / 3 /06

Zapolice , dnia 03 kwietnia 2007 r.

Odpowiadając na pismo z dnia 8 marca 2007 r. dotyczące sposobu i
skutków wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich
wyłapywanie " informuję :
1. Urząd Gminy w Zapolicach ma podpisaną umowę na wyłapywanie
bezdomnych zwierząt i zapewnienie im dalszej opieki z Hotelem dla
Zwierząt i Ptactwa Domowego znajdującego się w Łodzi ul,
Kosodrzewiny 56, będącego własnością pani Marioli Simińskiej
2. W roku 2006 z terenu naszej gminy zgłoszonych i odebranych
było 6 bezdomnych psów .
3. Płatności dokonywane były po przedstawieniu faktury , a koszt całkowity
wyniósł w roku ubiegłym 5242,30 zł

Wójt Gminy Zapolice
/ - / Zenon Kowalski

L?
WÓJT GMINY Z
woj. fódzkie
Dow łowicki

Zduny dn. 15 marca 2007 roku
ROS.6134-1/2007

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji Azylu pod Psim Aniołem
Ul. Garncarska 37A
04-886 Warszawa

W odpowiedzi na Państwa pismo z dnia 8 marca 2007 roku informuję, że:
1. W 2006 roku Gmina Zduny posiadała umowę na odbiór bezdomnych
zwierząt i zapewnienie im dalszej opieki w Punkcie Przetrzymywania
Zwierząt w Łowiczu z Zakładem Usług Komunalnych w Łowiczu.
Forma płatności:
- koszt dowozu psa z terenu gminy do PPZ wynosił ryczałtowo
180,00 złotych
- koszt przetrzymania każdego psa doprowadzonego z terenu gminy
do PPZ wynosił 280,00 złotych
2. W 2006 roku z terenu gminy Zduny nie odbierano bezdomnych psów.
3. W 2006 roku gmina nie ponosiła żadnych kosztów związanych z
wyłapywaniem lub przetrzymywaniem bezdomnych psów.

ż Jarosław Kw/atkowski

MIASTA
ZDUSKA WOLA

Nasz znak: WIT.YIII.7080-4/07

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji Azylu pod Psim Aniołem
ul. Garncarska 37A
04-886 Warszawa
Data: 19 marca 2007 r.

Dotyczy: udzielenia informacji.
W odpowiedzi na Państwa wystąpienie z dnia 8 marca 2006 r. (data wpływu do tut.
Urzędu 13.03.) w sprawie udzielenia informacji dot. opieki nad bezdomnymi zwierzętami na
przełomie roku 2006, Urząd Miasta Zduńska Wola Wydział Infrastruktury Technicznej
informuje, że:
1. Miasto Zduńska Wola posiadało w roku 2006 zawarte umowy, których przedmiotem była
ochrona przed bezdomnymi zwierzętami i sprawowanie nad nimi opieki oraz prowadzenie
pogotowia weterynaryjnego na terenie Miasta Zduńska Wola.
Czynności te wykonywane były przez Hotel dla zwierząt z siedzibą w Łodzi przy
ul. Kosodrzewiny 56 oraz Lecznicę weterynaryjną w Zduńskiej Woli przy ul. Kościelnej 19.
2. W okresie roku 2006 z terenu Miasta odłowiono 47 psów.
3. Rozliczenie usług oparte jest na bieżącej ewidencji. Koszt realizacji przedmiotowych zadań
wyniósł w roku 2006
a) w przypadku pogotowia weterynaryjnego - 1011,15 zł.
b) w przypadku opieki i przetrzymywania zwierząt oraz usług odłowienia - 60 703,54 zł.
(przy czym kwota ta obejmuje również koszty opieki zwierząt z poprzednich lat)
4. Miasto Zduńska Wola posiada również na strome www.zdunskawoła.pl „przygarnij psa"
internetowe biuro adopcji psów oraz pomaga wszystkim tym, którzy poszukują swojego
zaginionego zwierzaka „przygarnij psa - zaginął".

Z up-RREZYDENTA MIASTA

e•

mż Tomasz Kowara
NACZELNIK WYDZIAŁU
iNFPASTRUKTURY TECHNICZNEJ

98-220 Zduńska Wola, ul. Stefana ZMnickiego 12, tel. O prefix (43) 823-33-32, tel. centrala O prefix (43) 823-41-61 do 65,
fax O prefix (43) 823-26-05, www.zdunskawola.pl, e-mail: urzad_miasta@zdunskawola.pl

URZĄD GMINY
98-220 ZDUŃSKA WOLA
u l . Z i e l o n a 30

tel.823-41-20. fax823-27-50
(1)

Nz: Obw 7080/1/07

Zduńska Wola dnia 20.03.2007

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji Azylu pod Psim Aniołem
ul. Garncarska 37A
04-886 Warszawa

Urząd Gminy Zduńska Wola w odpowiedzi na złożone pismo z dnia
13.03.2007r informuje:
1. Gmina Zduńska Wola nie posiada stałej umowy na wyłapywanie
bezdomnych zwierząt i zapewnienie im dalszej opieki.
2. W roku 2006 zostało wyłapanych przez pracowników Hotelu dla
Zwierząt i Ptactwa Domowego w Łodzi ul. Kosodrzewiny 56 15
bezdomnych psów, które zostały umieszczone w przedmiotowym
obiekcie.
3. Koszt realizacji powyższych prac wyniósł 10316,50zł. Płatność była
realizowana na podstawie przedłożonych faktur.
Z poważaniem
WOJ

MINY

Henryk Slaniucha

Urząd Miasta Zgierza
95-100 Zgierz, Plac Jana Pawia II 16
Zgierz, dn.13.04.2007r.

IM.7080-4/07
Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacja Azylu pod Psim Aniołem
Warszawa, ul. Garncarska 37 a
dot. informacji! publicznej na temat sposobu i skutków wykonania zadania
„opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie"
przewidzianego ustawą o ochronie zwierząt.
1. Wyłapywaniem bezdomnych zwierząt w imieniu Gminy Miasto Zgierz
zajmowało się Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
sp. z o.o. w Zgierzu.
2. Odłowione zwierzęta przekazywane są do schroniska w Pabianicacłr
/stosownie do Porozumienia Międzygminnego z dnia 31.12.2002 r./
3. Na koszt gminy w 2006 r. wyłapano i przekazano do:
tel, centrala
O 42 )

łel, sekretariat
( 0-42 )
714-31-00

fax

(042)
714-31-14
714-31-15

• schroniska - 92 psy,
• hotelowano - 9 psów
Zabiegom leczniczym i innym poddano niżej wymienioną liczbę zwierząt:
/ w tym psy i koty/
• kwarantanna - 27 szt,
• leczenie - 22 szt,
• eutanazja / zwierzęta chore i po wypadkach/ - 26 SZt.

Nakłady finansowe poniesione na realizację całego zadania z zakresu
ochrony nad bezpańskimi zwierzętami w 2006 roku wyniosły 111.864zł,
NIP z tego
732-10-03-170
°Płata z tytułu utrzymania zwierząt w schronisku 63.646 zł.
REGON 000-517-051
Bank PEKAO S.A.
o/Zgierz
28124030571111
000034377354

Z poważaniem
AndMej Juszczyk

i 1 A/l OAAT

twt^ ««-.. ''"' ? ZGIERZ

Zgierz, dn. 11.04.2007 r.

Referat Ochrony Środowiska,

Rolnictwa i Działalności Gr •: karcze]
95-100 Zgierz, ul. Łęczycka 4
tel. 0-42 716-25 (5 w. 223

ZS.6134/1/2007
Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacja Azylu pod Psim Aniołem
ul. Garncarska 37A
04-886 Warszawa

W odpowiedzi na pismo z dnia 8 marca 2007 r. w sprawie udzielenia
informacji publicznej na temat wykonania zadania polegającego na opiece i wyłapywaniu
bezdomnych zwierząt - Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Działalności Gospodarczej
Urzędu Gminy Zgierz informuje, iż w 2006 r. Gmina posiadała zawartą umowę z
Przedsiębiorcą świadczącym usługi m.in. w zakresie wyłapywania i hotelowania bezdomnych
zwierząt tj. z Hotelem dla Zwierząt i Ptactwa Domowego z siedzibą w Łodzi przy ul.
Kosodrzewiny 56. Gmina zapewniła opiekę 51 bezpańskim psom. Opłata naliczana jest za
odłowienie zwierzęcia oraz za każdą dobę jego pobyt w Hotelu.
Całkowity koszt realizacji zadania wyniósł 37.730,33 zł.

KIERoWNf REFERATU
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°^r°.n$WWiSka,

"^a i Dziafflp Gospodarczej
mgr/hź. Mądrzej Gibki

Złoczew, dn. 05.04.2007r.

na 970 ZJoc^eW
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ul Szeroka l '
„•v. sieradzki, woi. łódzkie
1

GGR6070/02/07
BIURO
OCHRONY ZWIERZĄT
Fundacji Azylu pod Psim Aniołem
04-886 Warszawa, ul. Garncarska

37A

Urząd Miejski w Złoczewie w odpowiedzi na pismo z dnia 8 marca 2007
r. mformuje, że na terenie gminy Złoczew nie występowały przypadki
zawierania umów dotyczące zagospodarowania bezdomnych zwierząt.
Zwierzęta, które były bezdomne, tzn. 2 psy i l kot zostały
zagospodarowane wśród chętnych nowych właścicieli na terenie gminy
Złoczew. W związku z tym Urząd Miejski nie poniósł kosztów.

.STRZ
j/\AA/
mi Kuchai ski
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Tadeusz Wypych
From:
To:
Sent
Subject:

"Gminna Jednostka Gospodarcza w Żelechlinku" <gjg@zeiechlinek.pi>
<biuro@psianiol.org.pl>
20 marca 2007 09:43
Informacja na temat sposobu i skutków wykonywania zadania "opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich
wyłapywanie

Witam,
W odpowiedzi na pismo z dnia 8.03.2007r w sprawie opieki nad bezdomnymi zwierzętami Kierownik Gminnej Jednostki Gospodrczej
informuje, iż w 2006r na terenie gminy Żelechlinek nie było przypadków wyłapywania bezdomnych zwierząt i umieszczania ich w schronisku.
Z poważniem
Bogumił Koziarski Kierownik GJG

No virus found in this incoming message.
Chacked by AVG Free Edition.
: 7.5.446 / Virus Database: 268.18.14/727 - Reiease Datę: 2007-03-19 11:49
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LZ
tjRZĄDGMINYWŹYCHLINIE
ul. Barlickiego 15
99-320 ŻYCHLIN

WOJ,łódzkie, pow. kutnowski

Żychlin, 2007.03.19.

RGO. 7090-9/2007

BIURO
OCHRONY ZWIERZĄT
Fundacji Azylu pod Psim Aniołem
ul. Garncarska 37 A
04-886 W A R S Z A W A

Odpowiadając na Wasze pismo z dnia 8 marca 2007 r. w sprawie
„opieki nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywania" uprzejmie informuję, że:
1. Gmina Żychlin ma od wielu lat podpisane umowy na:
- wyłapywanie i transport bezpańskich psów z terenu Gminy Żychlin z Firmą
Usługową „HERKULES" Kotliska, giń. Kutno, reprezentowaną przez właściciela Zbigniewa Szczechowicza
- prowadzenie schroniska dla bezdomnych psów z terenu Gminy Żychlin ze
Schroniskiem dla bezdomnych Zwierząt Domowych „Przyjaciel" Kotliska,
gm. Kutno, reprezentowanym przez właściciela - Zbigniewa Moraczewskiego.
2. W Schronisku przebywa w ciągu roku około 17 psów, liczba ta się zmienia, bo psy
są sprzedawane, a wyłapywanie trwa przez cały rok wg potrzeb.
3. Całkowity koszt realizacji całego zadania w 2006 r. poniesiony przez Gminę Żychlin
wyniósł: 30.100,16 zł, w tym:
za prowadzenie schroniska wg bieżącej ewidencji - 27.241,18 zł
za wyłapywanie i transport bezpańskich psów do schroniska - 2.454,98 zł
- za leczenie i szczepienie bezpańskich psów przebywających pod opieką osoby
prywatnej - 404,00 zł.

FRMISTRZ
\oziak

¥ó]t Gminy Żytno

l/z.

pow. radom^zczański

Roi. 6052-3/07

Żytno, dnia 20.03.2007 r.

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacja Azylu pod Psim Aniołem
04-886 Warszawa
ul. Garncarska 37 A

W związku z pismem z dnia 8 marca 2007 r. dot. wniosku o udzielenie
informacji publicznej informuję, iż w 2006 roku tut. Urząd nie podpisywał żadnego
porozumienia z schroniskiem.
W 2006 roku wyłapano 5 sztuk bezdomnych psów, które przewieziono i powierzono
opiekę nad nimi Schronisku dla Zwierząt ,As". Koszt w)w realizacji całego zadania
wyniósł 800 zł netto + 22% VAT od l szt. psa.

W OJ T
mgr Janusz CzaplcT

