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URZĄD GMINY
w Baranowie

u! Armii Krajowej 87,96-314 Baranów
pow. grodziski, woj. mazowieckie Baranów dnia 27.03.2007
tel. (0-46) 856-03-20, iax (0-46) 856-03-24

BIURO Ochrony Zwierząt
Fundacja Azylu pod Psim Aniołem
04-886 Warszawa

W odpowiedzi na pismo w sprawie udzielenia informacji publicznej
na temat opieki nad bezdomnymi zwierzętami uprzejmie informuję:

1. Gmina Baranów w 2006r. udzielała zleceń Przedsiębiorstwu
Wielobranżowemu Zbigniew Jaworski 05-870 Błonie ul. Krótka 3.
Przedmiotem zlecenia było wyłapanie bezdomnych zwierząt i umieszczenie
ich w schronisku.,

2. Zbiorcze dane liczbowe dotyczące ilości wyłapanych i oddanych
do schroniska bezdomnych zwierząt wynoszą 9szt,

3. Koszt realizacji całego zadania wyniósł 3600 zł. w tym jednorazowa forma
płatności z umieszczenie w schronisku.
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Błonie, dn.
10,04.2007r.

Oś-7620/16/2007

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

W związku z Państwa zapytaniem informuję, iż w chwili obecnej Gmina posiada

podpisaną umowę z fundacją „Eko-Fauna", prowadzącą schronisko w rn. Lorcin.

Pomimo wielu prób, nie znaleziono nowego schroniska dla bezpańskich zwierząt z terenu

Gminy Błonie z powodu braku wolnych miejsc.

Gmina planuje do końca 2007r. przeprowadzić postępowanie przetargowe mające na

celu wyłonienie podmiotu wyłapującego oraz opiekującego się bezpańskimi zwierzętami z

terenu Błonia i okolic.

Koszt realizacji całego zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie"

wyniósł w 2006 roku w sumie 13 tyś. zł. Odebranych zostało wówczas 26 bezpańskich

psów; pobierana była opłata jednorazowa za umieszczenie zwierzęcia w schronisku.

Insp. ds ochrony śród.

Tomasz Jasiński
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GMINY w BODZANOWIE
ul. Bankowa 7

09-470 Bodźców
płocki, woj. mazowieckie Bodzanów dnia 14.03.2007r.

RiR.7240-16/07

Biuro Ochrony Zwierząt
Ul. Garncarska 37A

04-886 Warszawa

W odpowiedzi na Państwa pismo z dnia 8.03.2007r. (data wpływu do tut. urzędu
12.03.2007r.), Urząd Gminy w Bodzanowie informuje, że:
l . gmina w 2006r. udzielała zleceń na wyłapywanie bezdomnych zwierząt - Schronisko dla
zwierząt - PGK ul. Parowa 20, 09-400 Płock
2. dane liczbowe o zwierzętach wyłapanych - 3
3. koszt realizacji zadania w 2006r. - 2 942,50 zł za odłowienie + transport i pobyt +
obserwacja

Otrzymują:
l . adresat
2. a/a
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Brochów, dnia 28.03.2007r.
a—-^ : >'* £li*506

OS. 7069/1/07

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

Urząd Gminy Brochów w odpowiedzi na Państwa wniosek o udzielenie
informacji publicznej, informuje następująco :

Ad. l W 2006r. gmina udzieliła zlecenia na odbieranie bezdomnych zwierząt oraz
zapewnienie im właściwej opieki zakładowi Gródecki Waldemar
Interwencyjne Odławianie Zwierząt Dzikich i Udomowionych z siedzibą
w Milanówku ul. Brwinowska 50. Zakład ten zwierzęta przekazywał pod
opiekę do schroniska Fundacji „Niedźwiedź" Korabiewice 11, 96-112
Puszcza Mariańska. Ostatnie zlecenie udzielone zostało 26.09.2006r.
W miesiącu październiku została rozwiązana umowa pomiędzy gminą i
w/w firmą.
Od 03.11.2006r. gmina współpracuje z Fundacją „Schronisko dla
bezdomnych zwierząt w Józefowie" Józefów ul. Stróżańska 15.
Natomiast usługi odłowienia lub wyłapywania bezdomnych zwierząt i
zapewnienia im opieki podczas przewozu z terenu gminy Brochów do
schroniska w Józefowie powierzyliśmy lekarzowi weterynarii Małgorzacie
Smugło zam. Pomiechówek.

Ad.2 Do schroniska „Niedźwiedź" w Korabiewicach przekazano 9 psów.
Do schroniska dla bezdomnych zwierząt w Józefowie przekazano 3 psy.

Ad.3 Za odbiór zwierząt przez Gródeckiego Waldemara gmina zapłaciła 5.490 zł
Opłata była regulowana zawsze za odbiór zwierząt i przekazanie do
schroniska . Nie była to opłata ryczałtowa.
Za umieszczenie zwierząt w schronisku w Józefowie gmina zapłaciła 2.100 zł
Za odłowienie i przewiezienie zwierząt do schroniska przez lek. wet.
Małgorzatę Smurło gmina zapłaciła 1050 zł.

Ogółem w 2006r. na opiekę nad bezdomnymi zwierzętami gmina poniosła
koszt w wysokości 8.640 zł.



GMINY
BRLDZEŃ DUŻY

powiat płocki
woj. mazowieckie

(oStf iJSffî JJSo 8t
fax<024) 260-40-23

Bradzeń Duży, dnia 29.03.2007 r.

BIURO

OCHRONY ZWIERZĄT

Fundacji Azylu pod Psim Aniołem

w Warszawie

Urząd Gminy w Brudzeniu Dużym uprzejmie informuje, iż w roku 2006 problem

z bezdomnymi psami rozwiązywaliśmy w następujący sposób:

- korzystaliśmy z usług Płockiej Gospodarki Komunalnej w Płocku , udzielając zlecenia

na wyłapywanie bezdomnych zwierząt i zapewnienie im dalszej opieki w schronisku

- szukaliśmy chętnych którzy wielokrotnie przygarniali bezdomne psy i zapewniali im

opiekę.

W roku ubiegłym wysłaliśmy cztery zlecenia na odłowienie bezdomnych psów, za które

gmina została obciążona kwotą l .829,70zł., płacimy wówczas przelewem po wystawieniu

faktury. Obecnie na rok 2007 podpisaliśmy umowę ze Schroniskiem w Płocku.



Urząd Gminy Brwinów
05-840 Brwinów, ul. Grodziska 12

brwinow@brwinow.pl
II siedziba: 05-840 Brwinów, ul. Kościuszki 4a

sekretariat.kosciuszki@brwinow.pl

Brwinów, dn. 13.04.2007r.

IK 6073/02/07

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

Urząd Gminy w Brwinowie w związku z Państwa pismem otrzymanym

w dniu 12.03.2007r. dotyczącym ud/delenia informacji na temat sposobu

i skutków wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich

wyłapywanie" przewidzianego ustawą o ochronie zwierząt informuje, iż:

• na lata 2005-2006 została podpisana umowa na wyłapywanie

bezdomnych zwierząt z lekarzem weterynarii, a także umowa ze

schroniskiem: Fundacja „EKO - FAUNA" z Lorcina, gmina Nasielsk,

• w roku 2006 oddano do schroniska 73 sztuk bezdomnych zwierząt

odłowionych na terenie gminy Brwinów,

• koszt realizacji całego zadania w roku 2006 wyniósł 41.229,78 zł,

• forma płatności - jednorazowa, związana z odłowieniem oraz

z dostarczeniem zwierzęcia do schroniska.

f wieki
urmislrza

centrala®.: (022) 738-25-50, sekretariat ®.:(022) 729-59-06, S: (022) 729-56-64
II siedziba: sekretariat S (022) 738-25-66, (022) 729-64-99, S : (022) 729-59-40



Cegłów, dnia 11.05.2007 r.

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT

Fundacja Azylu pod Psim Aniołem
ul. Garncarska 37 A

04-886 Warszawa

Odnosząc się do Waszego pisma z dnia 2.05.2007 T, w sprawie
udzielenia informacji publicznej na temat sposobu i skutków wykonywania
zadania „Opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie",
informujemy co następuje:
1) w roku 2006 Gmina Cegłów nie miała zawartych stałych umów na

wyłapywanie bezdomnych zwierząt. W miarę bieżących potrzeb zawierano
jednorazowe zlecenia firmie: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „PERRO"
Rrzyczki, 05-19 Nasielski
- w lutym 2006 r. zlecono dwukrotnie na 2 psów - koszt l. 110 zł,
- w sierpniu 2006 r. zlecono jednokrotnie na 2 psów - koszt l .220 zł
- w październiku 2006 r. zlecono jednokrotnie na 3 psów - koszt l .830 zł.

2) gmina nie utrzymuje na swój koszt bezdomnych psów.
3) za wyłapywanie bezdomnych psów zapłacono ww. firmie łącznie 4.160 zł.



Page l o f

Tadeusz Wypych

From: "Mariusz Bogdański" <mbogdanski@komunalna.pl>
To: <biuro@psianiol.org.pl>
Sent: 15 marca 2007 10:00
Subject: Odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji publicznej (Celestynów)

W odpowiedzi na wniosek z dnia 08.03.2007 r. o udzielenie informacji publicznej Gospodarka Komunalna w Celestynowie informuje:
ad. 1 Gospodarka Komunalna miała w 2006 r. podpisaną umowę na wyłapywanie bezdomnych zwierząt i w razie potrzeb udzielania im opieki
weterynaryjnej z lekarzem weterynarii Panem Tomaszem Baczyńskim.
ad. 2 W 2006 r. wyłapano 28 psów i odstawiono je do Schroniska.
ad. 3 Koszt całego zadania w 2006 r. wyniósł 6541 ,98 zł. a ryczałtowa opłata za umieszczenie 1 psa w Schronisku wynosiła 150 zł.

Z poważaniem

Mariusz Bogdański
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URZĄD MIASTA CIECHANÓW
Plac Jana Pawła II 6

06-400 Ciechanów
-8-

Ciechanów, dnia 20.03.2007r.

IMiOŚ.7080 - 6/07
Biuro
Ochrony Zwierząt
Fundacji Azylu pod Psim Aniołem
04-886 Warszawa
ul. Garncarska 37A

Odpowiadając na Państwa pismo z dnia 8.03.2007r. w sprawie informacji na
temat sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi
zwierzętami i ich wyłapywanie", uprzejmie informuję:

1. Gmina Miejska Ciechanów posiadała w 2006r. umowę z Przedsiębiorstwem
Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Ciechanowie na działalność ochronną
przed bezdomnymi zwierzętami i opiekę nad nimi w schronisku dla
bezdomnych zwierząt w Pawłowie, które jest własnością w/w
Przedsiębiorstwa.

2. Ogółem w 2006r. wyłapano 190 psów. Opieką w schronisku objętych jest
miesięcznie średnio 120 psów (od 101 do 162 szt.). Wyłapywanie
bezdomnych zwierząt prowadzone jest w sposób stały w odniesieniu do
pojedynczych zgłoszeń o błąkających się bez opieki zwierzętach oraz w
sposób okresowy dwa razy w roku na terenie całego miasta. Okresowe
wyłapywanie bezdomnych zwierząt odbywa się każdorazowo w oparciu o
zarządzenie Prezydenta Miasta, które jest podawane do publicznej
wiadomości w formie obwieszczeń. W czasie okresowego wyłapywania
zwierząt w kwietniu i listopadzie 2006r. wyłapano i umieszczono w schronisku
20 psów.

3. Na działalność ochronną przed bezdomnymi zwierzętami i opiekę nad nimi w
schronisku dla bezdomnych zwierząt w Pawłowie w 2006r. przeznaczono w
budżecie miasta 198.600,- zł. Zapłata odbywała się w formie ryczałtowej
miesięcznej za całokształt zadań w tym zakresie (wyłapanie stałe i okresowe,
opieka nad zwierzętami w schronisku w Pawłowie, włącznie z opieką
weterynaryjną).

C/i PfiŁZYDENlA j^fl/

2. a/alMiOŚ.

EA/EA



GMINY yf Ciechanów, dn. 19.03.2007r.
00-400 Ciechanów v

ul. Pwbryczna »
t«I. (0-23) 672 a2 10

(0-23) 6732640

RG. 6134/2/07

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

Urząd Gminy Ciechanów w odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji
publicznej na temat sposobu i skutków wykonania zadania "opieka nad bezdomnymi
zwierzętami i ich wyłapywanie" informuje, że w 2006 r. Gmina Ciechanów
wystawiła l zlecenie na wyłapanie bezdomnych zwierząt, do PUK Ciechanów, który
dysponuje schroniskiem dla zwierząt w miejscowości Pawłowo gm. Regunin,

W 2006 r, został wyłapany jeden bezpański pies z terenu gminy, Koszt
realizacji całego zadania wyniósł 185,44 zł i został wyliczony w oparciu o ewidencję
zwierząt przebywających w schronisku.

Z u P



URZĄD U
.",, ń Vi Czosnów ,dnia 18.05.2007r

-e -i K.V •-' ^ <0 °

R.G.OŚ. 7080/1/07

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

W odpowiedzi na pismo z dnia 2 maja 2006r. w sprawie udzielenia informacji publicznej na
temet sposobu i skutków wykonywania zadania " opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich
wyłapywanie" informuję :

Ad. l .W 2006r. Gmina Czosnów posiadała stałą umowę z Fundacją "EKO-FAUNA " z siedzibą
w Lorcinie 23A w zakresie wyłapywania i zapewnienia dalszej opieki bezdomnym .
W 2006r. jeden pies z terenu naszej gminy został umieszczony w schronisku w Józefowie.

Ad. 2 W2006r. z terenu naszej gminy wyłapano 11 bezdomnych psów tj. l O psów trafiło do
schroniska fundacji EKO-FAUNA , l pies trafił do schroniska w Józefowie.

Ad. 3. Gmina Czosnów płaci opłatę ryczałtową. Miesięczny ryczałt wynosi l 500 zł (słownie : tysiąc
pięćset złotych). Gmina wnosi opłaty ryczałtowe niezależnie od ilości przyjętych zwierząt. Do
kwoty tej należy doliczyć 300 zł jest to koszt wyłapania ł psa umieszczonego w schronisku w

Józefowie.



ACZ

URZĄD GMINY DĄBRÓWKA
ul. T. Kościuszki 14 Dąbrówka, dnia 14.03.2007r.

05-252 Dąbrówka
tel. {0-29} 757 80 02 (03)

Biuro Ochrony Zwierząt

Fundacji Azylu po Psim Aniołem

04-886 Warszawa, ul. Garncarska 37A

Odpowiadając na pismo z dnia 08.03.2007r.,Urząd Gminy w Dąbrówce informuje, że

w roku 2006 gmina udzielała zleceń na wyłapanie bezdomnych zwierząt i zapewnienie im

dalszej opieki/opłata za schronisko/ Fundacji Oko-Fauna Lorcin 23a,05-190 Nasielsk

- liczba wyłapanych zwierząt - 7 sztuk.

- koszt realizacji zadania- 4558 złotych

forma płatności -jednorazowa za umieszczenie w schronisku.

Z-Łlp. \

SEKRETA

Helenaa K i
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URZĄD GMINY DĘBE WIELKIE
ul. Strażacka 3

05-311 Dębe Wielkie
tel. (025) 756-47-00, fax. (025) 756-47-34

www.debewielkie.pl, e - maił debewielkie@wp.pl

ZO.0566-3/07 Dębe Wielkie, dn. 20.03.2007r.

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

W załączeniu Urząd Gminy Dębe Wielkie przekazuje odpowiedź na

wniosek o udostępnienie informacji Publicznej z dnia 08 marca 2007r.

Z poważaniem

ZASTEPJSA.WÓJTA

k"U
arzej Gawła



Urząd Gminy Dębe Wielkie
ul. Strażacka 3

w e c e D?be Wielkie 20.03.2007pow. miński, wo). mazowieckie

KE 7080-06/2007

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT

Fundacji Azylu pod Psim Aniołem

04-886 Warszawa, ul. Garncarska 37 A

Dot.: Udzielenia informacji publicznej na temat opieki nad bezdomnymi zwierzętami

na terenie gminy Dębe Wielkie

Urząd Gminy Dębe Wielkie udziela informacji na temat wyłapywania bezdomnych

zwierząt z terenu gminy Dębe Wielkie:

Ad. l

Gmina Dębe Wielkie w 2006 roku zlecała wyłapywanie bezdomnych zwierząt

Przedsiębiorstwu Wielobranżowemu „PERRO" (Umowa nr KE 31/05/2006 ) 05-300 Mińsk

Mazowiecki, Zamienię ul. Leśna 23, NIP 822-187-13-06. Firma ta miała podpisaną umowę

ze Schroniskiem Dla Bezdomnych Zwierząt Krzyczki 05-190 Nasielsk, a następnie ze

Schroniskiem dla Zwierząt przy Lecznicy (05-200 Wołomin ul. Sikorskiego 97), które za

opłatą sprawowały dalszą opiekę nad wyłapanymi bezdomnymi zwierzętami.

Ad. 2

W 2006 roku z terenu gminy Dębe Wielkie wyłapano 1 5 sztuk zwierząt bezdomnych.

W tym 6 sztuk bezdomnych psów trafiło do schroniska (3 psy do Schroniska dla Bezdomnych

Zwierząt Krzyczki i 3 psy do Schroniska dla Zwierząt przy Lecznicy w Wołominie),

2 bezdomne psy uśpiono (wypadki samochodowe), 6 sztuk bezdomnych psów oddano do

adopcji oraz l bezdomny kot trafił do adopcji .

Ad. 3

Gmina Dębe Wielkie w 2006 roku poniosła łączny koszt za opiekę nad bezdomnymi

zwierzętami w wysokości 7 159,00 zł. brutto (słownie siedem tysięcy sto pięćdziesiąt

dziewięć zł). Koszt ten wynika z faktur VAT wystawianych przez Przedsiębiorstwo

Wielobranżowe "PERRO", w skład wartości faktur wchodzi również jednorazowa opłata za

umieszczenie bezdomnych zwierząt w schronisku, adopcję lub uśpienie. Wydatki na opiekę

nad bezdomnymi zwierzętami poniesione w roku 2006 są prawie dwukrotnie większe

w porównaniu do roku poprzedniego.

Z poważaniem
WÓJTA

ńdrzej Gmbławski



URZĄD GMINY DŁUGOSIODŁO

ul. Kościuszki 2 , 07-210 Długosiodło

tel. (29) 7412512, (29) 7412028, fax. (29) 7412512

e-mail: rg@dlugosiodlo.pl

Długosiodło, dnia 21 marca 2007 r.

RG.7082/8/2007
Biuro Ochrony Zwierząt
ul. Garncarska 37 A

04-886 Warszawa

W odpowiedzi na Państwa pismo z dnia
08 marca 2007 roku uprzejmie informuję, że Gmina Długosiodło
w 2006 roku zlecała wyłapywanie psów Schronisku Dla Zwierząt w
Ostrowi Mazowieckiej.
W ubiegłym roku zleciliśmy wyłapanie 1 psa bezdomnego.
Koszt wyniósł 1.035,90 złotych i dotyczył wyłapania, transportu
i opłaty jednorazowej za przyjęcie zwierzęcia do schroniska.

Z poważaniem

fÓJTA

^

Karczewska

Sprawę prowadzi: Andrzej Kuczyński, tel. (029) 741 25 12
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W Ó J T G M I N Y '

D O B R E
,05-30? Dóbr Dobre, 19.03.2007r.

ul. taaeusza Kościuszki l
woi. masowiec*' te

RGN. 6073/3/07

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
Fundacji Azylu pod Psim Aniołem

ul. Garncarska 37A
Warszawa

W odpowiedzi na pismo z dnia 8 marca 2007 roku niniejszym informuję, że:

opieką nad bezdomnymi zwierzętami na terenie gminy Dobre, zajmuje się na zlecenie,
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe PERRO, Zamienię ul. Leśna 23, 05-300 Mińsk Mazowiecki,
złapane zwierzęta przekazywane są do schroniska w Wołominie przy ulicy Sikorskiego 97.
w 2006 roku na terenie gminy Dobre złapano 7 psów,
łączny koszt wykonania przedmiotowego zadania wyniósł 4.148,00 złotych.

i .wo: '



URZĄD GMINY Gaj baika-Letnisko ^
ul. Skrzyńskich !

26-930 Garbatka-Letóisko
te!. (048)l2'-'l^a^4,łfax 6Z-10-054 Garbatka - Letnisko dnia, 14 marca 2007 roku.
REGON 00053^93 8 ' EKD-7511

O.Ś. 6134/ 2/07

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
Fundacji Azylu pod Psim Aniołem

ul. Garncarska 37A, 04 - 886 Warszawa

Urząd Gminy Garbatka - Letnisko odpowiadając na Wasze pismo
z dnia 08 marca 2007 roku w sprawie sposobu i skutków wykonywania
zadań „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie udziela
odpowiedzi na zadane pytania:

1. Umowa z dnia 31 marca 2005 roku zawarta pomiędzy Gminą Garbatka -
Letnisko a Panem Arturem Bielawskim - lekarzem weterynarii w zakresie
wyłapywania bezdomnych agresywnych psów powodujących zagrożenie
dla zdrowia i życia mieszkańców gminy Garbatka - Letnisko.

2. W 2006 roku odłowiono 6 szt. psów .
3. Koszt odłowienie l szt. bezpańskiego psa w 2006 roku wynosił 321,00 zł

brutto.

Odławianie psów na terenie naszej gminy odbywa się w uzasadnionych
przypadkach na zgłoszenie telefoniczne.

„GMINY



Garwolin 26-04-2007 r.
RZĄD MIASTA
GARWOLIN

08-460 G*rw»!in. ul. SMstiea 15

KS. 7080-04/07

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji Azylu pod Psim Aniołem

04-886 Warszawa, ul. Garncarska 37A

Urząd Miasta w Garwolinie informuje, że na terenie Miasta Garwolin w
2006 roku przeprowadzano akcje odławiania i dostarczania do schronisk
bezdomnych psów biegających po terenie miasta.

W/w zadania realizowane były na podstawie zleceń z Przedsiębiorstwem
Wielobranżowym PERRO ul. Szczecińska 10, 05-300 Mińsk Mazowiecki Pani
Marzeny Golańskiej.

W wyniku odławiania w 2006 roku z terenu miasta Garwolin odłowiono 19
szt. bezpańskich dorosłych psów i 10 szczeniąt. Zwierzęta te zostały dostarczone
do schronisk:

w Krzyczkach k/ Nasielska, w schronisku dla zwierząt przy lecznicy w
Wołominie.
Informujemy jednocześnie, że każdorazowo po odebraniu od nas określonej liczby
bezdomnych psów otrzymujemy od odławiającego potwierdzenie o ich
dostarczeniu do schroniska.

Koszty realizacji całego zadania za 2006 rok wyniosły :
- za odłowienie i dostarczenie do schronisk - 13 670,00 zł
- koszty pracowników urzędu i samochodu służbowego 1000,00 zł

Razem: 14670,00 zł
Opłata za wyłapanie i dostarczenie do schroniska regulowana była każdorazowo
po otrzymaniu faktury od wykonawcy zlecenia.

Z poważaniem:

Sporządził:
Albert Baran Wydziału Gospda
a/025/7864247



Garwolin, dnia 2007.05.07

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji Azylu pod Psim Aniołem

ul. Garncarska 37A
04-886 Warszawa

W odpowiedzi na państwa pismo z dnia 02 maja 2007 informujemy:
Gmina Garwolin posiada zawartą umowę na wyłapywanie bezdomnych
zwierząt z Przedsiębiorstwem Wielobranżowym PERRO Zamienię ul.Leśna
nr 23
w 2006 roku na terenie gminy wyłapano 10 sztuk bezdomnych zwierząt
koszt całego zadania w 2006 roku to kwota 4.576,oo złotych, słownie : cztery
tysiące pięćset siedemdziesiąt sześć złotych płatne z konta Urzędu gminy po
przedłożeniu rachunku i realizacji zlecenia.

Sprawę prowadzi:
Bauk Hanna kier refgosp.komun
ochrony śród i roln tel.6820560 w.38



B U R M I S T R Z
Miasta i Gminy Glinojeck Glinojeck dnia 20.03. 2007 r

OŚ. 7062/11/07

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

W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej na
temat sposobu i skutków wykonywania zadania opieki nad zwierzętami
bezdomnymi uprzejmie informuję:
- Miasto i Gmina Glinojeck ma podpisaną umowę na wyłapywanie
bezdomnych zwierząt z PUK Sp. z o.o Ciechanów.
- W 2006 r 3 bezdomne psy zostały przekazane do schroniska dla zwierząt.
- Forma płatności, oparta była w oparciu o bieżącą ewidencję zwierząt
przebywających pod opieką.

Z poważaniem.
Sprawę prowadzi:
E. Przybyłowska
tel. Nr 674 28 03.



GŁOWACZÓJł

fax 048) 623-12:17
wo). mazowieckie

OR 0717/77 /07

Głowaczów, 19.03.2007r.

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

W odpowiedzi na pismo z dnia 8 marca 2007r. uprzejmie informuję, iż Gmina posiada

umowę stałą, a wyłapywanie bezdomnych zwierząt odbywa się w razie potrzeb. Umowa jest

zawarta z Panem Arturem Bielawskim lekarzem weterynarii zam .Lublin ul. Legionowa la/6.

Opłata jest pobierana w umówionej, stałej wysokości od każdego zwierzęcia. W przypadku,

gdy po wyłapaniu odnajdzie się właściciel i chce odebrać zwierz, to zwraca gminie

poniesione koszty.

W 2006r wyłapano 15 psów. Koszt realizacji zadania wyniósł ok. 5. 250 zł brutto.

Z poważaniem

Z up.



URZĄD GMINY
26-920 GNIEWOSZÓW

ul Lubelska 16
Gniewoszów, dnia 28 marca 2007r.

Znak:GTK

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

W odpowiedzi na pismo z dnia 13 marca 2007r. o udzielenie informacji na
temat sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi
zwierzętami i ich wyłapywanie" przewidzianego ustawą o ochronie zwierząt
informuję:

1. gmina nie miała w 2006r. zawartej umowy na wyłapywanie bezdomnych
zwierząt i/lub zapewnienie im dalszej opieki, doraźnej pomocy w wyłapywaniu
bezdomnych zwierząt udziela nam Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w
Puławach, ul. Dęblińska 2;

2. w 2006r. na koszt gminy zostały wyłapane 4 psy;
3. całkowity koszt realizacji jaki gmina poniosła wyniósł 1868, 22 zł (słownie:

jeden tysiąc osiemset sześćdziesiąt osiem złotych 22/100)
4. forma płatności: jednorazowa za umieszczenie w schronisku.

Z Up. Wójta

Dan
SEKRETARZ 0MINY

Otrzymują:
1. Biuro Ochrony Zwierząt

Fundacja Azylu pod Psim Aniołem
2. a/a
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Urząd Miasta Gostynina
0 9 - 5 0 0 G O S T Y N I N

Plac Wolności 26
M {0-P412360710, fax (0-24) 235 07 12

:,MP 971.00-46-080, REGON00052587; Gostynin, dnia 15.03.2007 r.
K. 7083-4/07

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
Fundacji Azylu pod Psim Aniołem

ul. Garncarska 37 a, 04-886 Warszawa

W odpowiedzi na pismo z dnia 08.03.2007 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, Urząd Miasta Gostynina uprzejmie informuje, że:

1. Gmina Miasta Gostynina w roku 2006 miała podpisaną umowę ze
Zbigniewem Szczechowiczem prowadzącym Firmę Usługową „Herkules"
z/s w Kotliskach, 99-300 Kutno, na wyłapywanie bezdomnych i
wałęsających się zwierząt domowych z terenu miasta Gostynina oraz ich
transport do Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt Domowych.
Gmina Miasta Gostynina w roku 2006 miała również podpisaną umowę
ze Zbigniewem Moraczewskim prowadzącym Schronisko dla
Bezdomnych Zwierząt Domowych „Przyjaciel" z/s w Kotliskach 13,
99-300 Kutno.

2. W roku 2006 wyłapano na terenie Gminy Miasta Gostynina i przekazano
do Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt Domowych 11 psów.
Utrzymywanych na koszt Gminy Miasta Gostynina w roku 2006 było
łącznie 27 psów.

3. Wydatki z tytułu wyłapania bezdomnych zwierząt wyniosły 2.781,90 zł.
Koszty z tytułu utrzymania bezdomnych zwierząt w Schronisku dla
Bezdomnych Zwierząt Domowych „Przyjaciel", łącznie w 2006 roku
wyniosły 33.237,16 zł.
Wartość usługi za prowadzenie schroniska i obsługę zwierząt wynosiła
4,60 zł/szt./dobę netto plus podatek od towarów i usług VAT w wysokości
22%, tj. łącznie 5,61 zł/szt./dobę.
Należności zostały uregulowane po przedstawieniu faktur.

B U R M I d
Otrzymują:

1. Adresat
2. Wydz.K.-a/a
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Gostynin dnia 2007-04-25

Nr G 6052/15/07

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji Azylu pod Psim Aniołem

ul. Garncarska 37A
04 - 886 Warszawa

W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji
publicznej na temat sposobu i skutków wykonywania zadania „ opieka nad
bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie " Urząd Gminy Gostynin
informuję:
1. W 2006 roku tj do dnia 21 listopada - Gmina Gostynin nie posiadała stałej

umowy ze schroniskiem na utrzymanie bezdomnych psów. Umowa taka
została podpisana dnia 22 listopada 2006 roku z mocą obowiązywania do
dnia 31 grudnia 2007 roku.W 2006 roku Urząd Gminy zlecił wyłapanie 9
psów przez podmiot specjalizujący się w tym zakresie oraz umieszczenie ich
w schronisku dla zwierząt,

2. Wyłapano 9 psów, które zostały umieszczone w schronisku na kos?l gminy.
3. Na realizację w/w zadań w 2006 roku wydatkowano 6 086,44 zł w tym:

• wyłapanie 9 psów - 1701,60 zł
- koszty utrzymania w schronisku wszystkich psów - 4384,84 zł

umieszczonych przez Urząd Gminy Gostynin



URZĄD GMINY K1

GOWOROWO
07^40 Goworowo, ul. Ostrołęcka 21

tel / f a x (029) 761-40-66
NIP 758-10-42-422 GoWOTOWO, 2007-04-03

Nr 6052/fco07

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
Fundacji Azylu pod Psim Aniołem

Ul. Garncarska 37A
04-886 Warszawa

W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej na temat
„ opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie", Urząd Gminy
Goworowo informuje, że na terenie naszej gminy, w miejscowości Kruszewo
znajduje się schronisko dla bezdomnych zwierząt, które na zlecenie gminy
zajmuje się wyłapywaniem bezdomnych psów.

W roku 2006 r. z terenu gminy Goworowo przekazanych zostało do
schroniska w Kruszewie 18 szt. psów. Koszt realizacji całego zadania wyniósł
5.490 zł., forma płatności - jednorazowa za umieszczenie w schronisku.



URZĄD MIASTA i GMINY ".,-
ul. 3-go Maja 10 ( /v\ L

05-530 GÓRA KALWARIA V .X
tel. 727-34-11 eto 413

1ax 727-13-78 ©

RGKGKO-7063/ 5^/07 Góra Kalwaria, 2007.03.20

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

W odpowiedzi na pismo w sprawie bezdomnych zwierząt
informuję, że w 2006 roku interwencyjne odławianie agresywnych bezdomnych
zwierząt (stanowiących zagrożenie dla mieszkańców) gmina zlecała Firmie -
Usługowo Handlowej Leszek Żurawski, Grójec ul. Poświętne 15/6, która
odłowiła 95 psów na kwotę 18.140 zł. brutto.
Jednocześnie zwracamy się do Państwa z prośbą, o polecenie nam firmy z
wymaganymi uprawnieniami do humanitarnego odławiania bezdomnych
zwierząt, z którą moglibyśmy podpisać stałą umowę na odławianie i
umieszczanie zwierząt w schronisku w 2007 roku.

Z-ca BURMISTRZA
Miasta (Gminy

c>\-mgr Dańuśź Zieliński



IIKZAD GMINY
GÓRZNO

Górzno, dnia 12.03.2007 r.

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
Fundacji Azylu pod Psim Aniołem

ul. Garncarska 37 A
04 - 886 Warszawa

Urząd Gminy w Górznie udzielając informacji publicznej na wniosek
z dnia 08 marca 2007 r. uprzejmie informuje;

ad. pkt l W 2006 roku były udzielane zlecenia na wyłapywanie bezdomnych
psów następującym firmom:
Lecznica Weterynaryjna Sklep Zoologiczne - Wędkarski
lek. wet. Stanisław Szymczyk ul. Młodzieżowa 17 09 - 100 Płońsk
i Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Perro" Mińsk Mazowiecki.

ad. pkt 2 Wyłapano 8 psów i odstawiono do schroniska.

ad. pkt 3 W 2006 r. wydatki gminy za wyłapanie psów oraz umieszczenie
ich w schronisku wynosiły 4952 zł. Wpłaty za umieszczenie psów
w schronisku były jednorazowe.

Opracowała:
T. Rusak
tel./025/6812254
wew.38



URZĄD GMINY
•6-902 Grabów naci Pili
oowiat kozienicki, woj. mazowiecki

tei.(0-48) 662-70-14 wew. 24
fan (48) &62-70-SZ

Grabów n/Pilicą, 2007-03-27

OS.7062-15/07

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

W odpowiedzi na pismo z dnia 08 marca 2007r. Urząd Gminy w Grabowie n/Pilicą

uprzejmie informuje:

> w 2006 r. z terenu gminy Grabów n/Pilicą odłowiono l psa, którego ze względu na

beznadziejny stan zdrowotny poddano eutanazji - koszt 495 zł.

> usługę powyższą świadczył Artur Bielawski Usługi Weterynaryjne ul.Legionowa 7

A/6,20053 Lublin;

> stałej umowy gmina nie posiadała;

> w roku bieżącym jest nadzieja na sporządzenie stałej umowy z P.Ewą Biedrzycką,

która jest na etapie załatwiania zgody na prowadzenie schroniska dla bezpańskich

zwierząt w m.Nowa Wieś;

^ gmina Grabów n/Pilicą jest gminą typowo wiejską i problem bezpańskich zwierząt

występuje w niewielkim zakresie;

> częste są przypadki, że bezpańskie zwierzęta zostają przygarnięte przez mieszkańców

gminy.

Zup Wójta

inż. JadwigM Mplifaewska
;nspektor ds, oc

i gospodarki ni
środowiska

ruchomościami



Ą) GMINY G
•OT * WsPólna 5

Grębków,dnial3.03.2007r.
RL 6074 / 3 /2007

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji Azylu pod Psim Aniołem

Ul. Garncarska 37
04-886 Warszawa

W odpowiedzi na pismo z dnia 08.03.2007r. Urząd Gminy w Grębkowie
informuje:

1. W 2006 r Gmina Grębków udzielała zlecenia na wyłapywanie
bezdomnych psów dla Schroniska Zwierząt w Węgrowie

2. W 2006 roku wyłapano i przekazano do Schroniska 5 szt psów
3. Koszt realizacji całego zadania wyniósł 2164,00 zł

Forma płatności - jednorazowa faktura za złapanie , transport
i umieszczenie psa w Schronisku.

mgr Adatn,



URZĄD MIEJSKI
Wydział Ochrony ̂ o î Spraw Ws>

05-825 Grodzisk Mazowiecw

tei 022755553° 0227552Qi&wew.i39,w3 Grodzisk Mazowiecki, dnia 23.03.2007 r.
OŚ-7080/12/07

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji Azylu pod Psim Aniołem
ul. Garncarska 37 a
04-884 Warszawa

W odpowiedzi na wniosek z dnia 8 marca 2007r., który wpłynął do tut.
urzędu w dniu 15 marca 2007 r. informuję, że:

1. Usługę wyłapywania bezdomnych zwierząt do 30 lipca 2006 r. z terenu
gminy Grodzisk Mazowiecki wykonywała Fundacja Niedźwiedź
Korabiewice 11 gmina Puszcza Mariańska, zgodnie z zawartą umową. Od
l sierpnia do 31 grudnia 2006 r. gmina zlecała wykonanie ww. usługi
panu Waldemarowi Gródeckiemu prowadzącemu działalność
gospodarczą „Interwencyjne Odławianie Zwierząt Dzikich i Domowych"
oraz panu Janowi Kuczmerze prowadzącemu Pogotowie Weterynaryjne
Agro-Pomarzany.

2. W 2006 r. z terenu gminy Grodzisk Mazowiecki zostało wyłapanych 157
zwierząt domowych.

3. Koszt realizacji zadania w 2006 r. wyniósł 62 920 zł, na przedmiotową
kwotę składa się stawka ryczałtowa za gotowość przyjęcia zwierząt do
schroniska oraz koszt jednostkowy za usługę związaną z wyłapaniem
zwierząt.

Naczel/ik
Wydziału Ochrany Środowiska

i Sprayt Ws/ilvSiawornif/Ptęm-aszek

\



STRAŻ MIEJSKA
05-600 Grójec, ul, J. Pteudskiego 47

tel. 48/664 33 88
NIP 797-18-24-138, Regon 670097354

Grójec, dn. 30-03-2007

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
Fundacji Azylu pod Psim Aniołem

04-886 Warszawa
ul. Garncarska 37 A

W odpowiedzi na pismo z dnia 08 marca 2007 r. informuję, że gmina Grójec w 2006 r.

zawarła umowę zlecenie na łapanie bezpańskich zwierząt z Panem Leszkiem Zurawskim zam.

05-600 Grójec ul. Poświętne 15.

Umowa na wykonywanie między innymi tych działań przewiduje wynagrodzenie w

formie ryczałtu. W związku z tym gmina nie prowadzi ewidencji i nie mamy zwierząt

utrzymywanych na nasz koszt.

Koszt realizacji całego zadania w 2006 r. wyniósł około 24 tyś. złotych.

Na terenie naszej gminy nie prowadzone są stałe lub okresowe akcje wyłapywania

zwierząt, gdyż realizowane jest to na bieżąco.

Działanie te nadzorują pracownicy Straży Miejskiej, którzy po otrzymaniu zgłoszenia

podejmują stosowne działania.



WÓJT GMINY GRUDUSK
06-460 Grudusk, ui. Ciechanowska 54

woj. mazowieckie Grudusk, 15.03.2007 r.

OR-SO-PG 7061-4/2007

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

W odpowiedzi na przesłany wniosek z dnia 8 marca 2007 roku dotyczący udzielenia
informacji na temat sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi
zwierzętami i ich wyłapywanie w 2006 r." przesyłani informacje na pytania zawarte w
Państwa wniosku:

Ad.l. W 2006 r. Gmina Grudusk miała zawartą umowę na wyłapywanie bezdomnych
zwierząt i zapewnienie im dalszej opieki z Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych
Sp. z o. o., ul. Gostkowska 83, 06-400 Ciechanów.

Ad.2. W 2006 r. wyłapano i utrzymywano na koszt gminy 10 szt. zwierząt.
Ad.3. Koszt realizacji całego zadania w 2006 r. - 5469,26 zł, forma płatności za opiekę oparta

na bieżącej ewidencji zwierząt przebywających pod opieką.

Otrzymują:
l. Adresat
2.a/a T

mgr Jacek Oglęcki



URZĄD MIEJSKI w HALINOWIE
05-074 Halinów ul. Spółdzielcza l

tel. +48 22 7836020; +48 22 7836080; fax. +48 22 7836107
www.halinow.pl e-mail: halinow@halinow.pl

Halinów, dnia 23 .03 .2007 r.
/07

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

W odpowiedzi na pismo Biura Ochrony Zwierząt z dnia 08.03.2007 r.(data wpływu:
12.03.2007 r.) w sprawie udzielenia informacji dotyczącej sposobu i skutków wykonywania
zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie", Urząd Miejski w
Halino wie przesyła wykaz regulujący przedmiotową sprawę:

- Uchwała Nr V/100/01 Rady Miejskiej w Halino wie z dnia 24 sierpnia 2001 r. w
sprawie zasad i warunków wyłapywania na terenie Gminy Halinów bezdomnych
zwierząt oraz rozstrzyganie o dalszym postępowaniu z nimi.
Uchwała Rady Gminy Nr XXVI/232/97 z dnia 13 listopada 1997 r. w sprawie
szczegółowych wymagań i warunków utrzymania czystości i porządku w gminie.

- Umowa nr 03/2006 z dnia 02.01.2006 r. z Panem Dominikiem Szostak, zam. ul.
Sikorskiego 97, 05-075 Warszawa - Wesoła, na odbiór bezdomnych zwierząt z terenu
Gminy Halinów
Schronisko dla bezdomnych zwierząt przy lecznicy w Wołominie, ul. Sikorskiego 97,
05-200 Wołomin, umowa z dnia 02.01.2006 r. nr 02/2006,
Zwierzęta wyłapane i przekazane do schroniska - 45 szt.
Koszt realizacji całego zadania w roku 2006 wynosiła - 28 692 zł brutto / rok,

- Forma płatności za opiekę - miesięczne ryczałtowe wynagrodzenie za przyjęcie do
Schroniska, utrzymanie, zapewnienie opieki weterynaryjnej oraz w razie potrzeby
obserwację w kierunku wścieklizny bezdomnych zwierząt - l 391 zł brutto,

Otrzymują:
1. Biuro Ochrony Zwierząt .

ul. Garncarska 37 A
04-886 Warszawa

2. a/a

opracowała:
mgr inż. Olga Maria Łopuchin
Podinspektor ds ochrony środowiska
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URZĄD 6MINY IZABELIN
Referat Gospodarki Komunalnej Ochrony Środowiska i Rolnictwa

fox: (22)7228006
NIP 118-06-16-914

ROŚ/7080/238/7/2007

tel. (22)7228963
kom©izabelfn,pl

feWin, 2007.05.08

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
Fundacja Azylu pod Psim Aniołem
UI,Garnca«ka37A
04-886 Warszawa

W odpowiedzi na pismo w sprawie wykonania zadania „opieka nad bezdomnymi
zwierzętami r ich wyłapywanie" - Urząd Gminy łzabelin uprzejmie informuje co następuje

feabclin miała podpisana umowę z Fundacja „EKO-FAUNA" z siedzibą w
Lorcirłie23a, 05-190 Nasielsk.

W2005 " ż terenu Gminy Izabelin odłowionych i przyjętych do schroniska ostało 9
psów, 5 szt. szczeniaków i 7 szt kotów.

Pytanie ad 3. _
W 2006 r, na odłowienie i przyjęcie do schroniska bezdomnych zwierTą z tcmru Cjmmy
iTabelin wydatkowano 1 2.750 ,00 ń . Za schwytanie, transport i przyjęcie do schroniska
bezdomnego zwierzęcia opłata była jednorazowa i wynosiła 600700 zł/szt,

Z poważaniem
7 np.



URZĄD GMINY JABŁONNA
ul. Modlińska 152
05-110 Jabłonna

-6-
Jabłonna, dnia 16 marzec 2007 roku

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
Fundacji Azylu pod Psim Aniołem

Ul. Garncarska 37 A
04-886 Warszawa

W odpowiedzi na Państwa wniosek o udzielenie informacji publicznej z dnia 8 marca 2007

roku, na podstawie art. 14 ust.l ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji

publicznej (Dz. U. Nr 112, póz.1198 ze zm.)niniejszym informuję:

1. W roku 2006 Gmina Jabłonna miała podpisaną umowę z Fundacją „ Centrum Ochrony

Środowiska" z siedzibą w Nasielsku przy ul. Dąbrowskiego 18, 05-190 Nasielsk. Umowa

dotyczyła wyłapywania i utrzymywania bezdomnych zwierząt z terenu gminy Jabłonna w

schronisku dla bezdomnych zwierząt w miejscowości Chrcynno gmina Nasielsk.

2. Zbiorczo wyłapano i utrzymywano 61 psów na koszt Gminy Jabłonna.

3. Koszt realizacji całego zadania to: 30 800 zł, przyjęta forma płatności: ryczałtowa.

Czynność jest bezpłatna art. 7 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z
2001, Nr 112, póz. 1198 ze zm.)

Otrzymują:
1. Biuro Ochrony Zwierząt Fundacji Azylu pod Psim Aniołem

Ul. Garncarska 37A, 04-886 Warszawa
2. a/a



U R Z Ą D GMINY J A D Ó W
05-280 Jadów

ul. Jana Pawła U 17
f el.(25) 675-40-46, f ax (25) 675-43-84

OŚR.6134-1/07 Jadów dnia 20.03.2007 r.

B I U R O
O C H R O N Y Z W I E R Z Ą T
Fundacji Azylu pod Psim Aniołem

04-886 Warszawa
ul. Garncarska 37 A

W odpowiedzi na wniosek z dnia marca 2007 r. informujemy, że Gmina Jadów ma
podpisaną umowę od 2005 do 31 grudnia 2007 roku z Firmą Usługi Weterynaryjne lek. Wet.
Marek Klamczyński, 05-200 Wołomin na: Łapanie ,Transport i Utrzymanie w Schronisku
Bezpańskich Zwierząt.
W 2006 roku wyłapano 11 psów.

Ustalona jest opłata w postaci miesięcznego ryczałtu za interwencyjne wyłapywanie
psów, dostarczenie do schroniska oraz utrzymanie w schronisku w 2006 roku zapłacono
20 000 złotych netto, słownie: dwadzieścia tysięcy złotych.

Sporządziła:
Ewa Kalinowska
Inspektor
Tel.025 675 40 46 w 45



URZĄD GMINY
90-313 laktorów, ul. Warszawska 33 f\ *"
powiat grodziski, woj. mazowieckie

tel. (0-46) BS6-40-26, 856-40-69
H! t e l . / fax (0-46) 855-21-88

ROŚ 7084 l A /07 Jaktorów dn. 16.03.2007r.

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

W związku z pismem z dnia 8.03.2006r. informuję, że Gmina Jaktorów nie

ma podpisanej stałej umowy na wyłapywanie bezdomnych zwierząt i

zapewnienie im dalszej opieki. W miarę potrzeb wystawiane jest jednorazowe

zlecenie na wyłapanie i zapewnienie dalszej opieki bezdomnemu psu.

W 2006r. wyłapano i umieszczono w schronisku 3 bezdomne psy na ogólną

sumę 1850zł.



Urząd Gminy Jakubów
05-306 Jakubów

Jakubów, dnia 21 marca 2007 roku

GR.6052-5/07

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

W odpowiedzi na pismo z dnia 8 marca 2007 roku dotyczące sposobu i

skutków wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich

wyłapywanie" informuję, iż:

- w 2006 roku na terenie gminy Jakubów odławianiem bezpańskich zwierząt

zajmowała się firma:

• Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „PERRO"

ul. Szczecińska 10

05-300 Mińsk Mazowiecki

w miesiącu kwiecień 2006 roku odłowiono l psa, którym zaopiekowała się

mieszkanka gminy;

- koszty poniesione za odłowienie psa, wyniosły 250 zł.

Sprawę prowadzi:
Marzena Sadoch
tel. 025 757 91 50
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U R Z D GMINY

ul,
M. urójwAi, woi. w a o w c
!,/iiix(Otó)GB1-::!S-8-!,tc1 661-3&-

016134-1/07

Biuro Ochrojriy
Fundacji Azyłu Pod

W odpowiedzi na Państwa wniosek w śpi

ifecJ3 kwietnia 2007

im Aniołem

bv|ię iidzielenia informacji
publicznej informuję, że w 2006 roku gmina udztólaji jzl<feceń na wyłapywanie
bezdomnych zwierząt Firmie Usługowo- Handl|wej| Leszek Żurawski,
ul. Poświętne 15/6, 05-600 Grójec.

W roku 2006 wyłapanych /.ostało 7 psów.
Koszt realizacji zadania w 2006 roku wyniósł |15;|



GMINY
ul. Warecka 19
26-660 Jedlińsk

ROiGG- 6134/1/07 Jedlińsk 14.03.2007r.

Biaro Ochrony Zwierząt
Fundacja Azylu pod Psim Aniołem

04-886 Warszawa
ul. Garncarska 37A

W odpowiedzi na Wasz wniosek z dnia 8.03.2007r. w sprawie wyłapywania
bezdomnych zwierząt w 2006r. uprzejmie informuję.
Wyłapywaniem bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Jedlińsk zajmuje się
uprawniona Firma Usługowo-Handlowa Leszek Żurawski 05-600 Grójec ul.
Poświętne 15/6 na podstawie zleceń; realizowanych wg. potrzeb.
W 2006r. wyłapano 24 sztuki (psy); koszty usługi 4320zł.

'czak



U R Z Ą D G M I N Y
w Jednorożcu

06-323 Jednorożec, ul. Odrodzenia 14
tel./fax (029) 751 83 92

NIP 761-10-67-327

G.K-7082/1/2007

Jednorożec, 22.03.2007 r.

Kl

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

W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej informuję,

ze:

1. W roku 2006 Urząd Gminy w Jednorożcu zawarł stałą, umowę na

wyłapywanie bezdomnych zwierząt z Przedsiębiorstwem Usług

Komunalnych, sp. zo.o w Ciechanowie, 06-400 Ciechanów, ul. Gostkowska

83, udzielał również zleceń dla Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w

Ostrowii Mazowieckiej, ul. Bąkówka, 07-300 Ostrów Mazowiecka

2. Wyłapano 7 psów

3. Koszt realizacji to kwota 4227,12 zł oraz koszt transportu 900,00 zł



URZĄD MIASTA JÓZEFOWA
województws* roszowiectae

ul lUrd. Wyszyńłkiejo l
' 05-420 IÓ2BFÓW

000524855
GK.7080-2/2007 Józefów, dn. 22.03.2007 r.

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

W odpowiedzi na Państwa wniosek z dnia 12.03.2007 r. dotyczący udzielenia
informacji publicznej na temat sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka nad
bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie" informuję poniżej:

Ad.l.
W 2006 roku Miasto Józefów miało podpisaną umowę na wyłapywanie bezdomnych
zwierząt, dostarczenie ich do schroniska oraz opiekę weterynaryjną z firmą Usługi
Weterynaryjne z siedzibą w Wołominie przy ul. Sikorskiego 97.

Ad. 2
W roku 2006 wyłapano i dostarczono do schroniska 21 bezdomnych psów. 3 psom
udzielono pomocy lekarskiej.

Ad. 3
Koszt realizacji zadania poniesiony przez Miasto w 2006 r. wyniósł brutto 12 813,11 zł
(słownie: dwanaście tysięcy osiemset trzynaście złotych 11/100) - płatne przelewem
bezpośrednio po wykonaniu usługi potwierdzonej protokołem przekazania.

Otrzymują:
1. Adresat;
2. a/a.

BURMISTRZ MIASTA



URZĄD MIEJSKI
05-31'"' Kahisiiyn, ul. Pocztowal
Id. (025) 757 66 W, tel./{« (025) 757 60 26

Kałuszyn, dnia 14.03.2007r.

ROŚ 60652/10/07

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji Azylu pod Psim Aniołem

04-886 Warszawa
ul. Garncarska 37a

W odpowiedzi na pismo z dnia 12 marca 2007r. Urząd Miejski w Kałuszynie

informuje, że Gmina Kałuszyn w 2006 roku udzielała zleceń na wyłapywanie bezdomnych

psów i umieszczeniu ich w schronisku Przedsiębiorstwu Wielobranżowemu „PERRO" z

siedzibą Zamienię ul. Leśna 23; 05-300 Mińsk Mazowiecki.

W 2006 roku z terenu Gminy Kałuszyn wyłapanych zostało 6 psów, zaś całkowity

koszt realizacji całego zadania wyniósł 3207,20zł. Gmina ponosiła koszty każdorazowo za

umieszczenie psa w schronisku. /~

Sporządziła: A. Abramowska ^Z

tel . (025)75766 18wew. 17
aN



A?

Urząd 'Qminy w 'Kampinosie
05-085 Kampinos, ul. Niepokalanowska 3

40, fa^022504 44

Kampinos, dn. 17.05.2007r.
SG. 6134-4/07

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

W nawiązaniu do Państwa pisma z dnia 02.05.2007r. Urząd Gminy w

Kampinosie informuje:

1. Urząd Gminy w Kampinosie udziela zleceń posiada umowę na

wyłapywanie bezdomnych zwierząt i zapewnienie im dalszej opieki

Fundacji „Eko-Fauna" z siedzibą Lorcin 23a, 05-190 Nasielsk.

2. W 2006r. z terenu Gminy Kampinos umieszczono w schronisku 11 sztuki

psów.

3. W 2006r. koszt realizacji całego zadania wyniósł 6 600,00 zł. na zasadzie

jednorazowej opłaty za wyłapanie i umieszczenie w schronisku.

Z poważaniem

Z IJp.
Inspektoif ds. ochron/ śrordowiska

larcirfumlastowski



U R Z Ą D M I E J S K I
w KARCZEWIE

i-480 Ka?C2.ew, ul. Warszawska 28
-;ow. otwocki, woj. mazowieckie

! 780-65-16; fax 780-65-36
RGS 6075/40/2/07 Karczew, dnia 15.03.2007r.

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

W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej z dnia 08.03.2007r.
(data wpływu 12.03.2007r.), Urząd Miejski w Karczewie informuje, że:
- w 2006r. Gmina Karczew miała podpisaną umowę na wyłapywanie bezdomnych,

agresywnych zwierząt z lekarzem weterynarii p. Stanisławem Szymczykiem,
- w ub. roku z terenu Gminy wyłapano 11 psów,
- całkowity koszt realizacji zadania wyniósł 7062,00 zł, forma płatności - jednorazowa za

wyłapanie psa i umieszczenie go w schronisku.

mi Wl, ie.tfk



dnia 15-03-2m7
06-425 KARNIEWO

tel. 029 6911013, 029 6911054, 029 6911102

Biuro Ochrony Zwierząt

Fundacji Azylu pod Psim Aniołem

ul.Gancarska 37 A

04-886 Warszawa

Odpowiadając na Wasze pismo z dnia 03-03-2007 Urząd Gminy
Karniewo uprzejmie informuję:

1 .W 2006 roku Gmina Karniewo zawarła umowę z Przedsiębiorstwem Usług

Komunalnych Sp z.oo w Ciechanowie ul.Gostkowska 83 na wyłapywanie

bezdomnych psów i utrzymywanie ich w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt

w Pawłowie.
2. W ciągu 2006 roku wyłapano 9 psów a za wyłapanie i utrzymywanie ich

w schronisku wydano 4587,00 zł.

3. Opłata za utrzymywanie psów jest ryczałtowa oparta o bieżącą ewidencję
zwierząt przebywających w schronisku.

w



UR.XĄ1> G M I N Y
w h».I a są b* w i e

; «n. F r. 2ymirskiege 3*
05-206 KLSMBÓW

Wołomin, *»}.
tei, «K2SÓ 7

te!./fSx(0-29)

OS-0717/16/2007

Klembów, dnia 16.03.2007 r.

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

W odpowiedzi na pismo z dnia 8 marca 2007 roku w sprawie zadania „opieka nad

bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie", Urząd Gminy w Klembowie uprzejmie informuje:

1. w 2006 roku Gmina udzielała zleceń na wyłapywanie bezdomnych zwierząt i zapewnienie im

dalszej opieki: Panu Markowi Klamczyńskicmu, Usługi Weterynaryjne, ul. Sikorskiego 97,

05-200 Wołomin,

2. w 2006 roku wyłapano 13 bezdomnych psów z terenu Gminy Klembów,

3. w 2006 roku na wyłapywanie bezdomnych zwierząt i zapewnienie im miejsca w schronisku

Gmina Klembów wydała 8 025 zł.

W przypadku jakichkolwiek dalszych pytań proszę o kontakt telefoniczny: Ewa Cholewińska

029 777-99- 40.

Z poważaniem

iASOfĘp ÓJTA

arek Łukasiuk



URZĄD iv URZĄD MIASTA KOBYŁKA
u Y w o u ul. Wotomińskal

05-230 KL 05-230 KOBYŁKA
te! 786-S te!. 786-31-14

Kobyłka 22.03.2007r
ZGK.7081/-5/07

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

W odpowiedzi na pismo z dnia 08.03.2007r. dotyczące sposobu
i skutków wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i
ich wyłapywanie" Urząd Miasta Kobyłka na podstawie art. 6 ust. l pkt 4a
ustawy o dostępie do informacji publicznych (Dz.U. nr 112, póz. 1198 z
2001 r) informuj e:
ad. 1. w roku 2006 gmina miała zawartą umowę ze Schroniskiem dla
Zwierząt z siedzibą w Wołominie przy ulicy Sikorskiego 97. Umowa
określała obowiązki polegające na wyłapywaniu i odwożeniu do schroniska
bezdomnych zwierząt oraz zapewnienie im należytej i kompleksowej
opieki weterynaryjnej.
ad. 2. łącznie od stycznia do grudnia 2006 r. wyłapano 61 psów.
ad. 3. koszt zadania wyniósł 31137 zł brutto, a płatność ustalona była
ryczałtem w skali miesiąca.

ZASTĘPCA BURMISTRZA

Mariusz Stefaniak



GMINA KOŁBIEL
ul Szkolna 1

05-340 Kołbiel
. 822-10-20-459

Kołbiel dn. 20.03.2007 r

GNiG 6052/ 7/2007

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

Odpowiadając na pismo z dnia 8 marca 2007 r. Wójt Gminy Kołbiel
informuje, że gmina nie ma zawartej umowy ze schroniskiem na
przyjmowanie i zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym.
Bezdomne psy z terenu Gminy umieszczane są w Społecznym Schronisku
dla Bezdomnych Zwierząt im. Adolfa Dygasińskiego w Celestynowie.
W 2006 r było wyłapanych 5 szt. bezdomnych psów i umieszczonych
w ww schronisku , koszt jednorazowy za umieszczenie psów w schronisku
wyniósł 500,00 zł. ( 100,00 zł od jednego psa).

Zup. Wójta

EWaMazek
z/ca Wójta



URZĄD MIASTA I GMINY
Konstancin-Jeziorna

Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska Konstancin-Jeziorna, dn. 21 marca 2007 r.
i Gospodarki Komunalnej

.łO Sof 5/400 ?

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacja Azylu pod Psim Aniołem
04-889 Warszawa
ul. Garncarska 37A

dotyczy: udzielenia informacji publicznej na temat sposobu i skutków wykonania zadania
„opieka nad bezdomnymi zwierzętami ich wyłapywanie" w roku 2006.

Wydział Rolnictwa Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta i Gminy
Konstancin-Jeziorna informuje:

• Gmina Konstancin-Jeziorna miała w roku 2006 zawartą umowę z Danutą Różycką
prowadzącą Lecznicę dla zwierząt „ANDA" w Konstancinie-Jeziornie, ul. Długa 8 na
usługi związane z zapewnieniem pomocy lekarskiej bezdomnym zwierzętom w przypadku
gdy:
- uległy wypadkowi,
- pogryzły ludzi i muszą być przetrzymane na kwarantannie,
- odłowienia 2 psów miesięcznie, które błąkają się i stanowią zagrożenie dla ludzi.

Do Lecznicy zostało przywiezionych lub odłowionych w ramach umowy ogółem:
32 psy i 7 szczeniaków
z tego zostało:
16 psów i 6 szczeniaków adoptowanych (posiadamy adresy osób),
10 psów poddano eutanazji (l pies agresywny, 9 po urazach wypadkowych),
l zgon naturalny,
5 psów i l szczeniak pozostaje na utrzymaniu.
Całkowity koszt powyższej usługi wyniósł 15 164 zł

Z poważaniem

K I E R O W N I K
i/Vydz. Rolnictwa, Ochrony Środowjska

i GospodartAkonuinalnej
x



WÓJT GMINY KOTUŃ
ul. Siedlecka 56C, 08-130 Kotuń
pow. siedlecki, woj. mazowieckie

NrRRG.7224/£/07 Kotuń.2007.03,15

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacja Azylu pod Psim Aniołem

w Warszawie

W odpowiedzi na pismo z dnia 8 marca 2007roku informuje ,że w roku 2006
na wniosek mieszkańców gminy zleciłem Przedsiębiorstwu Wielobranżowemu
„PERRO" w Mińsku Mazowieckim wyłapanie 13 szt. bezdomnych psów i
oddanie ich do schroniska.
Koszt realizacji całego zadania wyniósł :5741,98 złotych.

'an Kuó



FROM : URZŃD GMINY KRASNE u. CIECHPiNOU PHONE NO. : 023710017

1 s MAR. mi

Mar. 19 2007 10:26flM P01

Urząd Gminy w Krasnem
ul. A, Mickiewicza 28

H 06-408 Krasne ,
. Priginysi, wól. mazowieckie

O" 671 0017

Krasne, dnia 19.03.2007 r.

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
Fundacja Azylu pod Psim Aniołem

ul* Garncarska 37A
04-886 Warszawa

W odpowiedzi na pismo z dnia 08,03.2007 r. Urząd Gminy w Krasnem
informuje;

Ad. l . Gmina Krasne udziel iła jednego zlecenia na odłowienie bezdomnego psa z
terenu gminy. Usługę wykonał lek. wet. Stanisław Szymczyk Lecznica
Weterynaryjna sklep zoologiczno-wędkarski z Płońska.

Ad. 2, W 2006 r. odłowiono jednego psa.

Ad. 3. Koszt realizacji całego zadania (odłowienie, transport, opłata schroniskowa)
wyniósł 642,00 zł. Płatne przelewem.



OD : LIM. LEGIONOWO NR TELEFONU-.227740232 26 MAR. 21307 14:18 P l

hasta Legionowo

•iał Gospodarki Komunalnej

::iarsz. Józefa piłsudskiego 3

05-120 Legionowo

.oi.^4-20-31 wew 240, 268 fax 774-02-32:

, ' , : komunalny@um.legionowo.pl

Legionowo, dnia 26.03.2007 r,

GK.7080-3/07
Biuro Ochrony Zwierząt

Fundacji Azylu pod Psim Aniołem

04-886 Warszawa, ul. Garncarska 37

fax: (0-22) 6 1 5-87-63

Mnail: biuro(a;psianio] rg.p1

- ..,.. -007 r ; zej ^

jdomnymi

i

• . , stałe umowy z Fundacją Cer,? rum Ochrony

Siv-.iovi.5ka Por neg , łabi Idego 18 05-190 \asiekk. prowadzą

\v Chi\:vnme, na 'irivjmo',varhc , 'r/y mywane i wyłapyw-inie l-ezdomuyi

n ',owo (wyłonioną \\ •. r/etargu nieograniczonego).

i - s i u U; a 3005 r. została zawana umowa ia 30 (GK..342- wiadczenie

esie od 01 j4 200 r do 31.03.2006 r.

- w dum 7.4.0J . łi 5 r zostają za v a wa nr 43 (GK.342-43/06) na świad lenie wskazanych

•d 01,04.?006 r. dc 31.12 2006 r.

iłczaie cd faktu podpisania umów z w .-tcją, Gmina Legionowo ^^kapiła i przekazała w

,:: .egia s.; - - M Fundacji „Schronisku dli 8< ,.ych Zwierząt w

.sozei - ' K- schroniska

ad 2)
^gj.j 0, do ' : • '4 sztuki z\vier2.ąt, z tego do

jc-uoruska Fui Pc 3 Psy zglo^^i się

Właściciele, 3 psy pw w> i l pies po ^oddany eutanazji, 5

kotami wyłapanymi ceiem wy-- zaopieko^a _egionowa} 6

wyłapanych kotów prz>'jęło schronisko w Józefów



ad. 3)
Koszt realizacji zadania (przyjmowanie, utrzymywanie i wyłapywanie bezdomnych zwierząt od

01 i rurva 2006 ), wynikający z umowy nr 30 (GK.342-30/G5) wyniósł 12.110,00

3 ?-4 y;z>jetych) oiaz 2.450 zł za 5 sztuk zwierząt wyłapanych
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Leszno, dnia 21.07.200Br.
Oś - 7iWi/2/2GQg

BIliRO OCHRONY ZWIERZĄT
Fundacj i dla Zwierząt „
ul •CJarncarska 3? A

Warszawa

W odpowiedzi na wniosek /. dnia .>0 c/erwca 2W8ir, o udostępnienie informacji

publicznej informuj^ że Gmina Leszaa w laiash 2006 -2CHJ7 miała podpisaną urnowy z

Panem WaMenaanern Crodeckmi prowadzącym U/iatalnośc pispodarc/ą „liitórwtncyjrw

Odławianie Zwiemt D/jkich i UdooTOWon\ch mies/c/qea si? w Milanówku przy

ut. Brwinowskicj 50.

Bezdomne zwierzęta z terenu gminy trafił) do Fundacji dla Ratiłwunui Bezdomnych

Zwierxąt „BMIIT z siedzibą pi'/% ul. Sbrenczntj 4, %-52l Żabbi Wola ORtó Fundacji

„Nledmiedf, kto™ -/najduje się \v Korabiewicach 1 1 . %-i22 Puszcza Mariańska.

W 2006r. wvłapano i dost-arczono do scliroriiska 37 s/l, dorosłych i>ea/. 4 ś

mioty, a w2<W7r. - 42 st dorosłe oraz 6 miotów ślepych.

Koszt realizacji zadania w 2:WHk, - 21 800 zł. i 20U7r. 55 1W 2i,



Urząd Gminy Lesznowola
05-506 Lesznowola, ul. Gminnej Rady Narodowej 60
Tel. 757-93-40 ( 42 ), fax: 757-92-70
E-mail: gmina@lesznowola.waw.pl, woit@lesznowola.waw.pl

FAIR PLAY 2006

RSR-7062/33/07
Lesznowola, dn. 27 marca 2007r.

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji Azylu pod Psim Aniołem

ul. Garncarska 37A

04-886 Warszawa

Odpowiadając na wniosek Państwa uprzejmie informuję, że w roku 2006 Gmina Lesznowola

miała podpisaną umowę z Fundacją „EKO - FAUNA" z siedzibą w Lorcinie 23A, 05-190 Nasielsk.

Wykonawca został wybrany w drodze zamówienia publicznego i przyjął do realizacji zadanie pn. „

Odławianie i utrzymanie w schronisku bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Lesznowla"

Bezdomne zwierzęta są wyłapywane na terenie gminy stale ( po uprzednim zgłoszeniu

telefonicznym ) i przewożone do Schroniska dla bezdomnych zwierząt w m. Krzyczki gm. Nasielsk.

Cenę ustalono ryczałtowo za jedną sztukę zwierzęcia.

Ceny za wykonanie przedmiotu umowy miały charakter ryczałtowy. Łączne wynagrodzenie

Wykonawcy z tytułu realizacji umowy w roku 2006, nie przekroczyło 50 000, 00 złotych.

W roku 2006 w schronisku umieszczono 40 psów i jednego kota.

ZAST WÓJTA



Ml Li W
URZADGM1NYLW

Węgrów 15.03.2006 r.
RLS-6075/2/2007

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji Azylu pod Psim Aniołem

Odpowiadając na Państwa wniosek z dnia 8 marca 2007 r. informuję, że Gmina Liw

w 2006 roku posiadała stałą umowę z Towarzystwem Opieki nad Zwierzętami Oddział w

Węgrowie, które prowadzi schronisko na terenie miasta Węgrów.

Na podstawie ww. umowy schronisko zbiera bezdomne zwierzęta z terenu gminy a

gmina za umieszczenie zwierzęcia wnosi opłatę jednorazową 350,00 zł od jednej sztuki. W

roku 2006 z terenu gminy umieszczono w schronisku 12 sztuk psów i llszt. Szczeniaków.

Ponad to gmina udziela dła schroniska pomocy rzeczowej i finansowej 1400,00 zł oraz

pracownik zatrudniony przez urząd gminy wykonywał prace przy urządzaniu schroniska

przez okres 5 miesięcy.



Gmina Łąck
GMINA ŁĄCK

pow. płocki, woj. rnaze
z s 09-520 Łąck, u!. Gostynińska 2

te! 024-364-14-00, iax 024-36-14-15
NIP 774-293-56-75, REGON 611015738

Spr.nrRI-7080/1/07

ł ack dnia 140l9007rL^CK, URld lt.UJ.ZUU /r.

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

W odpowiedzi na pismo z dnia 8 marca 2007r. skierowane do Urzędu
Gminy w Łącku w sprawie udzielenia informacji publicznej na temat sposobu
i skutków wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich
wyłapywanie" przewidzianego ustawą o ochronie zwierząt. Urząd Gminy
w Łącku informuje, że korzysta z usług schroniska dla zwierząt należącego do
przedsiębiorstwa SITA Płock Gospodarka Komunalna Sp. z o. o. z siedzibą
w Płocku przy ul. Przemysłowej 31.

W roku 2006 zlecono wyłapanie 6 szt. psów bezdomnych znajdujących
się na terenie gminy Łąck. Schronisko przyjmuje zwierzęta na podstawie
indywidualnych zleceń. Opłatę za utrzymanie w schronisku jednego psa
pokrywa Gmina za m-c z góry tj.20 zł dniówka x 30 dni =600,OOzł.Oprócz tego
wyłapanie 150,00 zł. Łącznie koszt wynosi 750 zł.

Z poważaniem
K I E R W N I K

Referatu

na AwesnarJanina wesnarz

Gmina Łąck
ul. Gostynińska 2 09-520 Łąck pow. płocki woj. mazowieckie

tel. (0-24)384-14-00 fax. (0-24) 384-14-15 e-mail: lack@e-gmina.pl
Konto BS Stara Biała o/Łąck nr 40 9038 1014 2600 3216 2000 0010



URZĄD MIEJSKI W ŁOCHOWIE
07-130 Lochów, ul. Al. Pokoju 75

woj. mazowieckie
tel. (025) 675 12 42, tel./fax (025) 675 12 35
REGON 000-528-52S. NIP 824-12-87-059

ZBR. 6056-1/07

Lochów, 08.05.2007.

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

W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej Urząd Miejski w
Łochowie informuje :
1. Urząd Miejski w Łochowie zawarł stałą umowę ze schroniskiem Towarzystwa
Opieki nad w Polsce Oddział w Węgrowie , ul. Przemysłowa 4/23 na wyłapywanie
bezdomnych zwierząt i umieszczenie w schronisku.
2. W roku 2006 wyłapano i umieszczono w w/w schronisku 16 szt psów.
3. Koszt w/w usług wyniósł 9.802 zł w formie jednorazowej opłaty za odłowienie,
transport i opiekę w schronisku na podstawie przedkładanych faktur.

z u p / B U R M I S T R Z j

?1® Sufllclfl
Sekretarz



BURMISTRZ ŁOMIANEK
05-092 Łomianki, ul. Warszawska 115

tel 751-21-19, fax 751-11-35

Łomianki, dnia 23 marca 2007 r.

GKiOŚ. 70821- 01/07

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

W odpowiedzi na Państwa pismo z dnia 08 marca 2006 r., w sprawie udzielenia
informacji na temat sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi
zwierzętami i ich wyłapywanie", informuję Państwa:

1. W 2006 r. bezdomne zwierzęta z terenu gminy Łomianki były odbierane przez
Fundację „Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Józefowie" z siedzibą
w Józefowie, przy ul.Stróżańskiej 15 gm. Jabłonna.
Wykonawcę wyłoniono w drodze przetargu nieograniczonego nr ZP.136a/04 z dnia
09.12.2004 roku. Umowa została zawarta w dniu 06 stycznia 2005 roku, na okres od
06.01.2005 r. do 30.06.2007 r.

2. W ramach interwencji przewieziono do Schroniska w Józefowie 76 szt. bezdomnych
zwierząt.

3. Koszt opieki i utrzymania bezpańskich zwierząt z terenu gminy Łomianki w 2006
roku wyniósł 75.928,00 zł.

Z up. BURMISTRZA ŁOMIANEK

Tarnay
Z-ca Burmistrza ds. Ro?w<5ju



URZĄD GMINY
07- 437 Ł Y S E

ul. Ostrołęcka 2 y v_- f\n\f> <| ̂  f)? ?Q07r
tcl/fax (029) 772-50-03 ŁyS6, On IO.UO.ZUU/ \.
e-mail: ug.LyseSiKvp.pl

Wet. 6074/3/07

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji Azylu pod Psim Aniołem

Wa rsza wa

W odpowiedzi na Państwa wniosek z dnia 08.03.2007r dotyczącego

sposobu i skutków wykonywania zadań nad „ bezdomnymi zwierzętami i ich

wyłapywanie" Urząd Gminy w Łysych informuje, że w 2006r udzielił trzech zleceń

Firmie Usługowo-Handlowej „Camis" Wiesławy Rykowskiej w Ostrołęce ul.

Sikorskiego 10/3 , która wyłapała 9szt bezdomnych psów i zapewniła im dalszą

opiekę.

Koszt przyjęcia 1 szt przez tą firmę wynosi około 700 zł w tym

- żywność 380 zł

- wyłapanie 90 zł

- pozostałość to podatek Vat i transport.

Płatności za wykonaną czynność i dalszą opiekę Urząd Gminy w Łysych dokonuje

po otrzymaniu faktury.

Z up. W



Maków Maź. 15.03.2007r.
BURMISTRZ MIASTA

Maków Mazowiecki
woj. mazowieckie

WIK.7082/4/07

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

W odpowiedzi na Państwa pismo z dnia 08.03.2007r. uprzejmie informuję:
- w 2006 roku miasto Maków Mazowiecki nie mało stałej umowy ani zlecenia w
zakresie wyłapywanie bezdomnych zwierząt i zapewnienia im dalszej opieki.
Usługi wyłapywania bezdomnych zwierząt w 2006r.prowadzone były w dniu 02
sierpnia 2006r. przez Schronisko dla bezdomnych zwierząt w Ostrowi Mazowieckiej
wg. zasad Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26
sierpnia 1998r. w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt.
Schronisko zapewniało dalszą opiekę nad odłowionym bezdomnym zwierzęciem;
-w dniu 08 sierpnia 2006r. został odłowiony jeden pies. koszt wykonanej usługi -
774,70zł i obejmowała ona również dalszą opiekę nad bezdomnym zwierzęciem w
Schronisku.

a Miasta

Rzepka
Wydziału Inwestycji
i Spraw Komunalnych



WÓJT GMINY Małkinia Górna, 19..03.2007r.
w Małkini Górnej
ul. Przedszkolna 1

07-320 Małkinia Górna

RSH. 6134-2/07

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji Azylu pod Psim Aniołem

ul. Garncarska 37A
04-886 Warszawa

W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej na temat
sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi
zwierzętami i ich wyłapywanie" Urząd Gminy w Małkini Górnej informuje:

1. Gmina Małkinia Górna w 2006r. miała podpisaną stałą umowę ze
Schroniskiem dla Bezdomnych Zwierząt w Ostrowi Mazowieckiej ul.
Bąkówka.

2. W 2006 roku wyłapano i przyjęto do Schroniska z terenu gminy Małkinia
Górna 49 sztuk bezdomnych zwierząt.

3. W 2006 roku koszt realizacji powyższego zadania wyniósł 25 746,10 zł, a
forma płatności za opiekę jednorazowa, na którą składa się odłowienie i
przyjęcie zwierząt do schroniska.

mgr inż. Marek Kubasze wki



URZĄD MIASTA MARKI
AL Józefa Piłsudshiego 95

05-270 MARKI
-,, . 781-10-03, 781-H-02

fe^. Ja* 781-13-78

ROŚ. 0717/U 72007

Marki, dnia 21 marca 2007r.

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

W odpowiedzi na pismo z dnia 12 marca 2007r. w sprawie udzielenia
informacji na temat sposobu i skutków wykonywania zadania opieki nad
bezdomnymi zwierzętami uprzejmie informuję:

- w 2006r. Gmina Miasto Marki miała zawartą umowę na wyłapywanie
bezdomnych zwierząt z Panem Markiem Klamczyńskim Lekarzem
Weterynarii. Usługi Weterynaryjne 05- 200 Wołomin ul. Sikorskiego 97

- w roku 2006 z terenu naszej gminy wyłapano 52 szt. bezdomnych psów, 11
szt. kotów i 7 szt. piotu szczeniąt wraz z suką informacje na temat
wyłapanych zwierząt były przesyłane w comiesięcznym raporcie wraz z
fakturą.

- koszt realizacji całego zadania wyniósł 31 078,25 zł. Brutto ( słownie
trzydzieści jeden tysięcy siedemdziesią osiem zł 25/100), opłata była
jednorazowa, za każde wyłapane zwierzę, związana z umieszczeniem
bezdomnego zwierzęcia w schronisku. Koszt jednorazowego wyłapania
bezdomnego zwierzęcia wynosił 420 zł (słownie : czterysta dwadzieścia
złotych) .Od maja 2004r. po wprowadzeniu 7% podatku VAT koszt
jednorazowej usługi brutto wynosił 449,40 zł (słownie : czterysta czterdzieści
dziewięć złotych czterdzieści groszy)

I N S P E K T O R
Środowiska

Justynę, Balcerzak



URZĄD GMINY
08-429 MIASTKÓW KOŚCIELNY

pow.garwoliński
woj. mazowieckie

R60761212007 Miastków Kościelny 2007.03.22

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

W odpowiedzi na Wasz wniosek z dnia 08.03.2007r Urząd Gminy w

Miastko wie Kościelnym informuje, że w roku 2006 nie była podpisana stała umowa z firmą

zajmującą się wyłapywaniem bezdomnych zwierząt.

Ad. l W 2006roku Gmina Miastków Kościelny udzieliła trzy /3/ zlecenia na wyłapanie

zwierząt bezdomnych.

Ad.2 W 2006roku wyłapano 4 sztuki bezdomnych zwierząt / psów/.

Ad.3 Koszt realizacji całego zadania w 200ór wyniósł 2 300,50 zł, była to forma

jednorazowej opłaty za umieszczenie w schronisku.



WÓJT GMINY MICHAŁOWICE
05-816 Michałowice, ul. Raszytiska 34

tel./fax 022/723 81 78

e-mail: sekretariat@michalowice.pl
www.bip.michalowice.pl

www.michalowice.pl

Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska tel: (22) 723-93-35

Michałowice 23 marca 2007 r.

GK. 6134 -

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

W odpowiedzi na pismo „w spru,.^ informacji publicznej na temat opieki nad
bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywania", informuję że w tej sprawie Gmina
Michałowice miała w roku 2006 podpisane c ,\ ie stałe umowy.

Umowę pierwszą - zawarto z Fundacją „Niedźwiedź", na przyjmowanie przez ich
schronisko w Korabiewicach bezdomnych zwierząt, odłowionych na terenie tut. gminy.
Rozliczanie następowało ryczałtowo, co mię : :.

Druga umowa była zawarta z P -r, Waldemarem Gródeckim, prowadzącym
działalność pod nazwą „Interwencyjne awianie zwierząt dzikich i udomowionych"
z siedzibą w Milanówku, na odławianie zgło< -.cnych zwierząt bezdomnych i odstawianie ich
do ww. schroniska w Korabiewicach.

W roku 2006 Pan Gródecki odiu^ii ; przekazał do schroniska 56 sztuk zwierząt
bezdomnych, a łączne koszty tego zadania \wniosły 81 888 zł.

Z poważaniem

mgr mż. Romak Lawrence



URZĄD GMiN
07-106 M I E D Z N A

woj. mazowieckie
Miedzna 2007-03-15o

GK 6076-2/2007

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji Azylu pod Psim Aniołem

04-886 Warszawa
Ul. Garncarska 37 A

Odpowiadając na wniosek z dnia 8 marca 2007r. o udzielenie informacji publicznej
dotyczący wykonania zadania „ opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie,,
przewidzianego ustawą o ochronie zwierząt, Urząd Gminy w Miedznie informuje:

- Gmina Miedzna nie ma zawartej stałej umowy dotyczącej opieki nad bezdomnymi
zwierzętami i ich wyłapywanie. Gmina jest w stałym kontakcie z Towarzystwem Opieki nad
Zwierzętami w mieście Węgrów, które prowadzi schronisko dla zwierząt i w przypadku
wystąpienia zjawiska bezdomności udzielamy doraźnych zleceń na wyłapywanie
bezdomnych zwierząt.

- Urząd Gminy w Miedznie informuje , iż w 2006r. z terenu gminy Miedzna
przekazano 2 psy do schroniska w Węgrowie i wypłacono w dniu 21 grudnia 2006r. w kasie
Urzędu kwotę 350,00 zł za ich zabranie i utrzymanie.

Wanda
Kierownik R^eratu-î westycT

aoapodW.1 Komunafej i OcnronyŁw.ska



A
BURMISTRZ MIASTA Mińsk Mazowiecki, dnia 20.03.2007r.
MIŃSK MAZOWIECKI

UK.7084- l 707

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
FUNDACJI AZYLU
POD PSIM ANIOŁEM
UL. GARNCARSKA 37A
04-886 WARSZAWA

W odpowiedzi na Państwa wystąpienie z dnia 08.03.2007r.
w sprawie informacji dotyczącej sposobów i skutków wykonywania
w 2006r. zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyła-
pywanie" przewidzianego ustawą o ochronie zwierząt uprzejmie in-
formuję, że:
1. wyłapywanie bezdomnych zwierząt na terenie Mińska Mazo-

wieckiego wykonywało na zlecenie Miasta Przedsiębiorstwo Go-
spodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Mińsku Mazowieckim;

2. w schronisku umieszczono 109 bezdomnych psów, a l psa prze-
kazano nowemu właścicielowi, w ramach zleconych prac spra-
wowano opiekę nad chorymi bezdomnymi zwierzętami oraz usu-
wano zwłoki bezdomnych zwierząt;

3. wynagrodzenie Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej
Sp. z o.o. w Mińsku Mazowieckim za wykonywane prace będące
przedmiotem umowy łącznie z wynagrodzeniem za usunięcie
zwłok zwierzęcych oraz za schwytanie i przekazanie bezdomnych
zwierząt nowemu właścicielowi wyniosło 96tys.zł i płatne było
zgodnie z warunkami umowy.
W załączeniu kopia umowy zawartej przez Miasto z Przedsiębior-
stwem Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Mińsku Mazowiec-
kim.

STRZA
t

.._. .^toldKoseski
Sprawę prowadzi: L. Gierz Zastępca Burmistrza

tel. 25 7595345



UK . '

U M O W A NR-RZ342fcl72006-

zawarta w Mińsku Mazowieckim w dniu 9 stycznia 2006r.
zgodnie z art. 10 i 39 ustawy - prawo zamówień publicznych (Dz. U.
Nr 19 z 2004r. póz. 177) w trybie przetargu nieograniczonego
pomiędzy:
Miastem Mińsk Mazowiecki zwanym dalej Zamawiającym reprezen-
towanym przez:
Zbigniewa Grzesiaka - Burmistrza Miasta Mińsk Mazowiecki
a
Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. ul. Tuwima l
05-300 Mińsk Mazowiecki zwanym dalej Wykonawcą reprezentowa-
nym przez:
Jerzego Nowaka - Prezesa Zarządu
0 następującej treści:

§1.
Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania:
1 . stałe wyłapywanie na terenie Mińska Mazowieckiego bezdomnych
zwierząt (a w szczególności psów i kotów);
2. przetrzymywanie obejmujące pielęgnację zgodnie z definicją sto-
sowaną w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997r o ochronie zwierząt (tekst
jednolity Dz. U. z 2003r. Nr 106 póz. 1002 z późniejszymi zmianami)
złapanych bezdomnych zwierząt do czasu odebrania przez właściciela
lub oddania pod opiekę innej osobie lub instytucji w tym umieszcze-
nia w schronisku dla bezdomnych zwierząt albo uzasadnionego
uśmiercenia w przypadku gdy zachodzi jedna z okoliczności wymie-
nionych w art.33 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o ochronie zwierząt
(tekst jednolity Dz. U. z 2003r. Nr 106 póz. 1 002 z późniejszymi
zmianami) przez osobę posiadającą odpowiednie kwalifikacje;
3. umieszczenie schwytanych zwierząt w schronisku dla bezdomnych
zwierząt ,
4. wykonywanie czynności związanych z odbieraniem na podstawie
decyzji Burmistrza Miasta Mińska Mazowieckiego zwierząt, które są
rażąco zaniedbywane lub okrutnie traktowane,
5. usuwanie zwłok zwierząt i ich pozbycie się.

§2.
Wszystkie prace wyszczególnione w § l będą wykonywane na telefo-
niczne lub inne zgłoszenie pracownika Wydziału Usług Komunalnych
i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Mińsk Mazowiecki, Straży
Miejskiej lub Policji bez zbędnej zwłoki.
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§3'1. Wszystkie czynności związane z realizacją zadań wyszczególnio-
nych w § l Wykonawca będzie wykonywał z należytą starannością
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

2. Do wyłapywania zwierząt będą stosowane następujące środki
i urządzenia: chwytaki, aplikator środka obezwładniającego.

3. Do przewozu zwierząt stosowany będzie: samochód dostawczy
z zabudową przystosowaną do przewozu zwierząt w klatkach.

4. Zwierzęta będą wyłapywane i przewożone przez Wykonawcę przy
pomocy środków zapewniających ich humanitarne traktowanie.

5. W razie potrzeby zwierzętom będzie zapewniona przez Wykonaw-
cę pomoc lekarsko-weterynaryjna.

6. Przed przewiezieniem do schroniska zwierzęta będą przetrzymy-
wane przez Wykonawcę w punkcie przetrzymywania zapewnio-
nym przez wykonawcę przy ul. Przemysłowej w Mińsku Mazo-
wieckim.

§4.
Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy będzie
wynosiło:
a. za złapanie, przetrzymywanie i umieszczenie w schronisku jednego
zwierzęcia - 800,00zł (słownie: osiemset złotych);
b. za złapanie i przetrzymanie zwierzęcia, które następnie uśmiercono
i pozbyto się jego zwłok- 380,00zł (słownie: trzysta osiemdziesiąt
złotych);
c. za złapanie i przetrzymanie zwierzęcia, które zostało odebrane
przez właściciela lub oddane pod opiekę innej osobie lub instytucji -
220,00zł (słownie: dwieście dwadzieścia złotych);
d. za wykonanie jednorazowo czynności związanych z odbieraniem
na podstawie decyzji Burmistrza Miasta Mińska Mazowieckiego
zwierząt, które są rażąco zaniedbywane lub okrutnie traktowane -
110,00zł (słownie: sto dziesięć złotych);
e. za usunięcie zwłok jednego zwierzęcia i ich pozbycie się - 230,00zł
(słownie: dwieście trzydzieści złotych);
f. za umieszczenie zwierzęcia w schronisku - 690,00zł (słownie:
sześćset dziewięćdziesiąt złotych).

§5.
Stawki wynagrodzenia określone w § 4 obejmują wszelkie podatki
i opłaty w tym VAT.
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§ 6

Wynagrodzenie Wykonawcy zapłaci Zamawiający na podstawie wy-
stawionych faktur potwierdzonych przez pracownika Wydziału Usług
Komunalnych i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Mińsk Mazo-
wiecki.

§ 7.
Zamawiający zobowiązuje się do dokonania zapłaty za wykonane ro-
boty określone w § l umowy w terminie 14 dni od daty otrzymania
faktury na konto Wykonawcy Nr 57124027021111000030374506
PGK Sp. z o.o. Mińsk Mazowiecki ul. Tuwima 1.

§8
Umowa została zawarta na okres do 31 grudnia 2008r.

§9.
Zmiany treści umowy mogą być dokonane w formie aneksu podpisa-
nego przez obie strony.

§10.
Umowa może być rozwiązana za jednomiesięcznym okresem wypo-
wiedzenia przez każdą ze stron.

§11. i
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie
przepisy kodeksu cywilnego.

§12.
Strony ustalają sąd siedziby zamawiającego sądem właściwym
dla rozpatrzenia sporów wynikłych z niniejszej umowy.

§13.
Umowa została sporządzona w pięciu jednobrzmiących egzempla-
rzach: trzy egzemplarze dla Zamawiającego i dwa egzemplarze
dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA:

^RZĄDU

tf& Jerzy Ńowak

/NIK. MIASTA

mer Grażyna Stchowicz



L R Z Ą D GMINY A,7
MIŃSK MAZOWIECKI

w.oj. mazowieckie \tf
05-300 Mińsk Mazowiecki

N1P 822-10-62-558
Mińsk Mazowiecki 20.03.2007

ODR - 6052/3/07

Biuro Ochrony Zwierząt
ul. Garncarska 37A
Warszawa

Urząd Gminy Mińsk Mazowiecki informuje, że w roku 2006 na terenie
gminy zostało odłowionych i umieszczonych w schroniskach dla bezdomnych
zwierząt 24 psy. Koszt realizacji całego zadania wyniósł 11351 zł.
Forma płatności jednorazowo za każde odłowienie i umieszczenie psa w
schronisku. Umowa na wyłapywanie i umieszczanie zwierząt w schroniskach
została zawarta z Przedsiębiorstwem Wielobranżowym „PERRO" w Mińsku
Mazowieckim, ul. Szczecińska 10.
Gmina nie zawierała umów ze schroniskami.

Ó J T A

j Jzef Mazowiecki
Inspektor cis obrony cywilne)
ochrony p.poź i spraw gospod



Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji Azylu pod Psim Aniołem

BURMISTRZ 04-886 Warszawa
MIASTA M Ł A W Y ul. Garncarska 37A

GKM.H. 6134-2/2007 Mława dn. 16.03.2007r.

W odpowiedzi na pismo - wniosek z dnia 8 marca 2007r. dot. udzielenia
informacji publicznej nt. bezdomnych zwierząt; informuję, że:

Ad. pkt 1 i pkt 2
W 2006 roku Miasto Mława nie prowadziła na swoim terenie ogólnych akcji

związanych z wyłapywaniem bezdomnych zwierząt.
Ze Schroniskiem dla Bezdomnych Zwierząt w Pawłowie podpisano umowę na

przetransportowanie dwóch sztuk psów i utrzymanie ich w schronisku. U jednego
z psów nastąpił zgon, obecnie przebywa jeden pies, który utrzymywany jest na koszt
Miasta Mławy.

W 2006 roku w pogotowiu weterynaryjnym „CENTAUR" w Mławie na
obserwacji przeciw wściekliźnie przebywały 34 psy, które były agresywne lub
potrącone przez pojazdy.
Ad. pkt 3
Koszt realizacji zadania w 2006 roku wyniósł - 2.438 zł. Forma płatności za opiekę
oparta jest na ewidencji zwierząt przebywających pod opieką.

a/a
Zup. BURMISTRZA

mgr inz, Urszula Aptwicz
NACZELNK WYDZIAŁU

GOSPODARKI fcOMUNW-NEJ, MIESZKANIOWEJ
l OCHRONY ŚRODOWISKA

\



B U R M I S T R Z
GMINY l MIASTA

05-640 MOGIELNICA Mogielnica dnia 15 III 2007 r.

RGGK-7032.1/1/07

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
04-886 Warszawa
u!.Garncarska 37A

W odpowiedzi na pismo z dnia 8 marca br, informuję:

1. Gmina miała umowę z Firmą Usługowo Handlową Leszek
Żurawski 05-600 Grójec ul.Poświętne 15/6,

2. W roku 2006 wyłapano 45 szt bezpańskich psów,

3. Gmina zapłaciła 8000 zł (osiem tysięcy).



unfcv GMINY
05-320 Mrozy, ul. Mickiewicza 3.

4-190

REGON 000550522 .
Mrozy, dnia 14 marca 2007 r.

IGK. 6134/4/07

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

W odpowiedzi na Pismo z dnia 08.03.2007 r. w sprawie udzielenia informacji publicznej na

temat sposobu i skutków wykonywania zadania "opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich

wyłapywanie", informuję, że wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu gminy Mrozy Urząd

Gminy zleca każdorazowo przedsiębiorstwu posiadającemu stosowne zezwolenia. W 2006 r.

zostało wyłapanych w sumie 5 bezdomnych zwierząt przez Przedsiębiorstwo Wielobranżowe

"PERRO" z siedzibą Zamienię, ul. Leśna 23, 05-300 Mińsk Mazowiecki. Psy zostały przekazane do

schronisk w Wołominie i Celestynowie.

Łączny koszt zadania wyniósł w 2006 r. 3111,00 zł brutto. Płatność była dokonywana w

formie jednorazowej opłaty, obejmującej wyłapanie zwierzęcia i umieszczenie go w schronisku.

Jaszczuk



BURMISTRZ MIASTA
MSZCZONÓW /5/

j

Mszczonów 2007-03-13

G. 7080/4/2007

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

W związku z wnioskiem z dnia 08.03.2007r., o udzielenie informacji

publicznej na temat sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi

zwierzętami i ich wyłapywanie" Burmistrz Miasta Mszczonwa, uprzejmie informuje iż

wyłapywaniem bezdomnych zwierząt na terenie miasta i gminy Mszczonów zajmuje się

zakład budżetowy Gminy Mszczonów, tj. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w

Mszczonowie ul. Spółdzielcza 105, na podstawie zlecenia stałego nr 7080/10/04 z dnia 02

czerwca 2004r.

Zgodnie z zawartym porozumieniem nr 1/2006 z dnia 19 czerwca 2006r wyłapywane

zwierzęta odwożone są do schroniska dla zwierząt w Korabiewicach.

W roku 2006 na koszt Gminy wyłapanych i przyjętych do Schroniska było 54

psów, 5 szczeniąt i 6 kotów. Koszt realizacji całego zadania w 2006r. wyniósł 19 755,15zł.

TRZA

mgr Grzegorz

J.R.2007-03-13



GMINA N A D A R Z Y N
ul. Mszczonowska 19.05-830 Nadarzyn

NIP- 5342254841 , • I ^ / A I M A A T
tel. 729-81-85, fax 729-81 75 Nadarzyn, dmą 16/03/2007

SSiO-7050/..^.T.. L/2007

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji Azylu pod Psim Aniołem

ul. Garncarska 37 A
04-886 Warszawa

W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej Gmina Nadarzyn
informuje, iż:

1. W roku 2006 Gmina Nadarzyn miała zawartą umowę na wyłapywanie bezdomnych
zwierząt z terenu naszej gminy z firmą „Interwencyjne odławianie zwierząt dzikich i
udomowionych" z siedzibą w Milanówku, ul. Brwinowska 50 - reprezentowaną przez
Pana Waldemara Gródeckiego, natomiast na przyjmowanie bezdomnych zwierząt z
terenu naszej gminy mieliśmy zawartą umowę z Fundacją „Niedźwiedź " w
Korabiewicach 11 , gmina Puszcza Mariańska.

2. W roku 2006 wyłapano z terenu Gminy Nadarzyn i dostarczono do schroniska 108
bezdomnych zwierząt.

3. Zgodnie z umową schronisko od stycznia do września 2006 pobierało opłatę
ryczałtową równą 5 bezdomnym zwierzętom w wysokości 1250 zł. Od października
do grudnia 2006 schronisko pobierało opłatę ryczałtową w wysokości 2000 zł równą
również 5 bezdomnym zwierzętom. Jeżeli w danym miesiącu jest wyłapanych więcej
bezdomnych zwierząt niż limit ( 5 szt,) - wtedy Gmina dopłacała powstałą różnicę
( 250 zł za każde zwierze), jeżeli zaś mniej niż 5 zwierząt - to Gmina płaci ustaloną
kwotę ryczałtową za gotowość przyjęcia do schroniska zwierząt.
Za wyłapywanie zwierząt z terenu Gminy Nadarzyn od stycznia do sierpnia 2006
płatność liczona była na postawie faktycznych odłowień bezdomnych zwierząt. Od
września do grudnia 2006 na podstawie nowej umowy - płatność liczona była na
podstawie ryczałtu miesięcznego ( 2440 zł ) - bez względu na ilość wyłapanych
zwierząt.
Schronisko - koszt przyjęcia bezdomnych zwierząt w 2006 roku wyniósł 30 250 zł

(trzydzieści tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych) oraz za kastrację i sterylizację
9 500 zł (dziewięć tysięcy pięćset złotych) - razem 39 750 zł (trzydzieści dziewięć
tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych).
Koszt wyłapania bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Nadarzyn w 2006 roku
wyniósł 24 095 (dwadzieścia cztery tysiące dziewięćdziesiąt pięć złotych).

Z poważaniem

P E K T O R
ych i organizacyjnych

'ylwia Łazowska



Urząd Gminy w Naruszewie
Naruszewo, dnia 14.03.2007 r.

Nr 6052-4/07

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

W nawiązaniu do pisma z dnia 08.03.2007 r. w sprawie informacji na temat
sposobu i skutków wykonywania zadania „ opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich
wyłapywanie" Urząd Gminy w Naruszewie informuje, że w dniu 17 marca 2006 r. została
podjęta Uchwała Nr XXIV/164/06 Rady Gminy Naruszewo w sprawie wyłapywania
bezdomnych zwierząt i zapewnienie bezdomnym zwierzętom dalszej opieki oraz
zatwierdzony Regulamin.
W 2006 roku wydano na to zadanie kwotę 390 złotych - za umieszczenie psa w schronisku,
na zlecenie gminy.

Z up[ Wójta

mgr inż. Bęura Pierścińska
SEKRETARZ GM|NY



U R Z Ą D MIEJSKI
• Masielsku

W Y D Z I A Ł ROLNICTWA
v: W l S K A Nasielsk, dnia 15.03.2007r

ROŚ 6134-14/07

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

Urząd Miejski w Nasielsku w odpowiedzi na pismo z dnia 08.03.2007r w sprawie

udzielenia informacji publicznej na temat sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka

nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie" informuje, że:

1. Urząd Miejski w Nasielsku w 2006r miał zawartą stałą umowę na wyłapywanie

bezdomnych zwierząt i zapewnienie i m dalszej opieki z Fundacją „EKO-FAUNA",

Lorcin 23a, 05-190 Nasielsk. W miesiącu.lipcu zlecono dodatkowo odłowienie 3

bezdomnych psów z terenu Nasielska. Zlecenie to zostało wykonane przez

FUNDACJĘ DLA RATOWANIA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT „EMIR".

2. Liczba zwierząt wyłapanych na koszt gminy w 2006r wyniosła 26szt.

3. Całkowity koszt realizacji w 2006r wyniósł 17.242 zł. Płatność na konto Fundacji

(jednorazowo za odłowienie i umieszczenie w schronisku)

K I E R O W N I j
Wydziału F

m a r^:r$4'3rr1Jjj^fiŹc< w sKi

I.B.

URZĄD MIEJSKI W NASIELSKU wdro/yl i stosuje System Zarządzania Jakością zgodny z wymogami normy EN ISO 9001:2000



Urząd Gminy
Nieporęt

Plac Wolności 1 05-126 Nieporę>
teł. 767 04 00, 767 04 15, fax 767 04 C*

województwo mazowieckie
skr. poczt. 105

KOŚ.7080-2/2007 Nieporęt,2007-04-30

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
Fundacji Azylu pod Psim Aniołem
ul. Garncarska 37A
00-886 Warszawa

dot. wniosku o udzielenie informacji publicznej w zakresie opieki nad bezdomnymi
zwierzętami.

W odpowiedzi na wniosek z dnia 08.03.2007r. w sprawie udzielenia informacji
publicznej w zakresie opieki nad bezdomnymi zwierzętami na terenie gminy Nieporęt
informuję, że:

Ad. 1. W 2006 roku Gmina Nieporęt posiadała następujące umowy na świadczenie usług
wyłapywania i transportu bezdomnych zwierząt do schroniska:
a) do dnia 23.04.2006r. z lek. wet. Cezarym Witeszczakiem,
b) od dnia 23.04.2006r. z Fundacją „Centrum Ochrony Środowiska",
c) usługę opieki nad bezdomnymi zwierzętami w 2006 roku świadczyła zgodnie z umową dla
Gminy Nieporęt - Fundacja „Centrum Ochrony Środowiska" Pożytku Publicznego w
Nasielsku, prowadząca schronisko dla zwierząt w Chrcynnie k. Nasielska.

Ad.2. W 2006 roku do schroniska dostarczono 60 zwierząt.

Ad.3.Koszt ryczałtowy opieki nad zwierzętami w schronisku w 2006 roku 24 139 zł.:
-od 01.01.do 23.04-2006r. - l 835 zł. miesięcznie,
-od23.04.do 31.12.2006r. - 2 416 zł. miesięcznie,

Koszt wyłapania zwierząt w 2006 roku 7 650 zł.:
-od 01.01.do 23.04.2006r. - 2 750 zł.
-od 23.04.do 31.12.2006r. - 4 900 zł.

ZASTĘPCA WÓJTA

mgr Ini. Marek S f p i c z y r f s l r i

Prowadzący sprawę:
Dział Usług Komunalnych i Ochrony Środowiska
insp. Dariusz Wróbel tel. 767 04 10

Otrzymują:
l .Adresat.
2.a/a.



URZĄD MIASTA I GMINY NOWE MIASTO NAD PILICĄ
26-420 Nowe Miasto nad Pilicą, Pl. O. H. Koźmińskiego 1/2.

URZĄD MIASTA l GMINY Nowe Miasto nad Pilicą, dnia 23 marzec 2007 roku
26-420 Ntwe Miasto nad Pilicą

Referat Infrastruktury,
Środowiska i Rolnictwa

tel. /048/ 674 10 98 wew.37
IRŚ 7080/3/07

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

W odpowiedzi na pismo z dnia 13.03.07 roku w sprawie udzielenia informacji na
temat sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzę-
tami i ich wyłapywanie" - Urząd Miasta i Gminy w Nowym Mieście nad Pilicą
informuje, że w 2006 roku wyłapywanie psów z terenu miasta i gminy Nowe Mia-
sto nad Pilicą zlecane było Firmie Usługowo - Handlowej Pana Leszka Żuraw-
skiego ul. Poświętne 16/6; 05 - 600 Grójec. W 2006 roku wyłapano 24 sztuki
bezdomnych psów, koszt realizacji całego zadania wyniósł 4620 złotych, płatne
każdorazowo po wykonaniu zlecenia.

Jednocześnie pragniemy nadmienić, iż w obecnej chwili gmina Nowe Mia-
sto nad Pilicą ma ogromny problem z bezdomnymi psami, polegający na braku
podmiotu wykonującego wyłapywanie bezdomnych psów oraz braku umowy z
podmiotem prowadzącym schronisko. Zwracamy się z ogromną prośbą o podanie
adresów podmiotów prowadzących schroniska, z którymi nasza gmina mogłaby
zawrzeć umowę na wyłapywanie i przetrzymywanie bezdomnych psów.
Opracowała: Iwona Kieszek tel. 048 6741098 wew. 37

B U R M I S T R Z

Tel. (0...48) 674-10-98, fax (0...48) 674-11-79
ftffltoSis www.nowemiasto .eobip.pl.

www. nowemiasto. p l
e-mail: nowemiasto(a),nowemiasto.pl

p\ik:pismo psi anioł.



URZĄD GMINY
09-505 Nowy Duninów

ul. Osiedlowa 1, teUfax 2610-236
woj. mazowieckie

Nowy Duninów, dnia 23.03.2007 r.

RG.7083/5/07

Biuro Ochrony Zwierząt

Fundacji Azylu pod Psim Aniołem

ul. Garncarska 37 A

04-886 Warszawa

W odpowiedzi na pismo z dnia 08.03.2006 r. dotyczące udzielenia informacji nt.

sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich

wyłapywanie poniżej przekazuję informację w powyższej sprawie:

1. W 2006 r. na wyłapywanie bezdomnych zwierząt i zapewnienie im dalszej opieki

Gmina udzielała zleceń Płockiej Gospodarce Komunalnej, która prowadzi Schronisko

dla zwierząt w Płocku.

2. W 2006 r. wyłapane zostały i utrzymywane na koszt Gminy 3 bezpańskie psy.

3. Za ich odłowienie, transport oraz utrzymywanie w Schronisku jednego psa Gmina

poniosła koszty w wysokości 908,00 zł.

Dwa psy po okresie obserwacji zostały przekazane do adopcji.

Z poważaniem

K£psi#x~-— NS^̂



U RS Ą B
Wydział Gospodarki Komunalnej

05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
ul.ZakroczymskaSO

Nowy Dwór Mazowiecki, 20 .03.2007

G .K. 7050/0/k/02/07

Biuro Ochrony Zwierząt
ul. Garncarska 37 A
W a r s z a w a

Urząd Miejski w Nowym Dworze Mazowieckim informuje :

W 2006 r była podpisana umowa z Fundacją " EKO - FAUNA "- Lorcin 23 a ,
05 - 190 Nasielsk ( Wykonawca wyłoniony w drodze przetargu nieograniczonego -
wpłynęła tylko jedna oferta na nw zadanie ) , na usługi w zakresie wyłapywania i za-
pewnienia bezdomnym zwierzętom dalszej opieki.

W 2006 roku z terenu miasta Nowego Dworu Mazowieckiego odłowionych zos-
tało 29 psów w tym 3 szczeniaki .

Za realizację w/w usług gmina ponosiła koszty w formie ryczałtowej 3.600.- zł.
brutto miesięcznie.

NACZELNIK WYDZIAŁ



Ml
Nur,2007.03.14

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
FUNDACJA AZYLU POD PSIM ANIOŁEM

04-886 WARSZAWA
UL.GARNCARSKA 37 A

W odpowiedzi na Państwa pismo Urząd Gminy w Nurze informuje, że gmina nie
posiada stałej umowy na odbiór i wyłapywanie zwierząt.
W roku 2006 gmina korzystała z usług Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt
(umieszczona 3 sztuki psów).
Koszt dowozu do schroniska i utrzymania ryczałtowo wyniósł 1952 złotych płatna
przelewem po wystawieniu faktury.
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OD :URZflD GMINY OJRZEN
NR FflKSU :23 6718310 /Û  14 MOR. 2007 12:43 YTR. l

URZĄD GM1N'V
w Ojna-mu

Ojrzeń, dnia 1.4 marzec 2007 rok

BFR 3224-5/2007

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
FUNDACJI AZYLU pod Psim Nadzorem
Warszawa ul. Garncarska 37 A

W odpowiedzi na Wasze pismo w sprawie sposobu i skutków wykonywania
zadania „Opieka nad bezdomnymi zwierzętami ich wyłapywanie „
L Gmina w 2006 r. nie miała podpisanej umowy na wyłapywanie bezdomnych zwierząt.

2. W 2006 r pracownicy gminy wyłapali 10 s/tuk bezdomnych psów, które zostały
umieszczone w gospodarstwach domowych ,których mieszkańcy wyra/iii zgodę na
opiekę,

3.Koszt realizacji zadania w 2006 roku wyniósł około 2 tysiące złotych.
W tym zakup chwytaka do wyłapywania psów l .075,99 /ł,
zakup karmy suchej -900 złotych.

W ramach dobrej współpracy dokonujemy również /akupu żywności i przekazujemy do
Schroniska Zwier/,ąt w Pawłowie,

JTA



URZĄD GMINY Olszewo-Borki 16.03.2007 r.
w Olszewie-Borkach

ul. Broniewskiego 13
07-415 OLSZEWO-BORKI

tel. (0-29^ 761 -33 -07

SRL. 762/1/2007
BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
Fundacji Azylu pod psim Aniołem
04-886 Warszawa
ul. Garncarska 37 A

W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej z
dnia 8 marca 2007 r. Urząd Gminy w Olszewie-Borkach informuje: że z terenu gminy w 2006 r.
wyłapanych i przekazanych do schroniska w Kruszewie 34 gmina Goworowo przez Firmę
Usługowo-Handlową „CANIS" Wiesława Rykowska 07-410 Ostrołęka ul. Sikorskiego 10/3 było 2
bezpańskie psy.
Całkowity koszt tego zadania wyniósł 1063,84 zł. /Słownie: Jeden tysiąc sześćdziesiąt trzy zł 84 gr/

J T A



w Opmogorze Kiego a
-406 Opinogóra, ui. owieck.e
W. ciechanowski, Jx673.61.io Opinogóra Górna, dn. 2007.03.13.
>el 6 4^°

IGŚ.7082-1/07

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

04-886 Warszawa

W odpowiedzi na pismo z dnia 8 marca 2007 r. w sprawie informacji
na temat sposobu i skutków wykonywania zadań w zakresie opieki nad
bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywaniem informuję, że w roku 2006:

1. gmina Opinogóra Górna zawarła umowę z Przedsiębiorstwem
Gospodarki Komunalnej w Ciechanowie na wyłapywanie bezdomnych
psów i utrzymywanie ich w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt
w m. Pawłowo gm. Ciechanów,

2. udzielono 4 zleceń na wyłapanie i utrzymywanie 4 dorosłych psów,
• koszt związany z wyłapaniem wynosi:

- transport: 1,30 zł + 22% VAT za l km licząc od Ciechanowa do
miejsca wyłapywania i z po\vrotem do schroniska w Pawłowie,

- robocizna 24 zł + 22 % VAT za l roboczogodzinę licząc od czasu
wyjazdu z Ciechanowa do czasu przyjazdu do schroniska. W akcji
bierze udział 2 pracowników,
- w przypadku konieczności użycia aplikatora weterynaryjnego dolicza

się wartość zużytych materiałów w wysokości 30,00 zł + 22 % VAT
za każdego złapanego w ten sposób psa,

• koszt utrzymania l psa w)Tiosi 6,-zł plus 22% podatek VAT za
każdą dobę do chwili sprzedaży psa, nie mniej niż przez 14 dni
obowiązkowej kwarantanny lub naturalnego zejścia.

• forma płatności - fakturowanie za każdy miesiąc pobytu psa
w schronisku oparte na bieżącej ewidencji zwierząt przebywających
pod opieką,

• fakturowanie za każdą akcję związaną z wyłapaniem bezpańskich psów
bez względu na skutek akcji,

• wszystkie koszty związane z wyłapywaniem i utrzymaniem
bezdomnych zwierząt w schronisku gmina ponosi z własnego budżetu.

3. Koszt poniesiony przez gminę roku 2006 związany z realizacją w/w
usług wynosi 4.677,48 zł.



/M2
MIASTO OSTROŁĘKA

Pl. Gen. J. Bema 1
O7-400 Ostrołęka

Ostrołęka, 2007-08-14
GKOŚ.7081/11/07

B I U R O
O C H R O N Y Z W I E R Z Ą T
Fundacji dla Zwierząt
ul. Garncarska 37A
04-886 W a r s z a w a

W nawiązaniu do wniosku dot. udzielenia informacji publicznej z zakresu
sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich
wyłapywanie", uprzejmie informuję:
Ad.l/ W roku 2006 wyłapywanie bezdomnych zwierząt na terenie miasta Ostrołęki
prowadziła Firma Usługowo-Handlowa CANIS - Wiesława Rykowska, Ostrołęka,
ul.Sikorskiego 10/3. W/w firmie powierzono wyłapywanie bezdomnych zwierząt, ich
transport i przetrzymywanie w schronisku w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.
Ad.2/ W 2006 roku z terenu miasta Ostrołęki odwieziono 227 szt. bezdomnych zwierząt do
schroniska w Kruszewie, gmina Goworowo, prowadzonego przez Firmę Usługowo-
Handlowa CANIS.
Ad.3/ W 2006 r. ogółem koszt wyłapywania bezdomnych zwierząt, ich transportu i
przetrzymywania w schronisku wyniósł około 95.500. zł brutto.
Płatność za umieszczenie w schronisku i opiekę nad zwierzętami miała formę ryczałtową
(jednorazową), tj. 390,40 zł brutto/szt. Fakturowanie następowało po przyjęciu zwierząt do
schroniska.

WICEPREZYDENT MIASTA
-1SUC,« £*-"-?

Paweł Stańczytó



Aa
BURMISTRZ MIASTA
Ostrowi Mazowieckiej

/m. Ostrów Mazowiecka 14.03.2007 r.
ITS 7622/2J/07

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
Fundacja Azylu pod Psim Aniołem

ul. Garncarska 37 A
04-886 Warszawa

Odpowiadając na wniosek z dnia 8 marca 2007 r. dotyczący udzielenia informacji o
sposobie i skutkach wykonywania zadania opieki nad bezdomnymi zwierzętami i ich
wyłapywaniem uprzejmie informuję, że:

Ad. 1 Miasto Ostrów Mazowiecka posiadało w 2006 roku podpisaną umowę w
zakresie wyłapywania bezpańskich psów z terenu miasta oraz zapewniania im
dalszej opieki z firmą pod nazwą:

SCHRONISKO DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT
Sławomir Suchta & Zygmunt Szabłowski
u L Bąkówka
07-300 Ostrów Mazowiecka

Ad. 2 W 2006 roku z terenu miasta Ostrów Mazowiecka zostało odłowionych - 108
sztuk bezpańskich psów.

Ad. 3 Kosz/realizacji całego zadania w 2006 roku wyniósł - 47131,69 złotych.
Płatność następowała w formie jednorazowej opłaty za umieszczenie każdego
odłowionego psa w schronisku.

Pozostaję z poważaniem.



R/6052/3/07

U R Z Ą D G M I N Y
07-300 Ostrów Mazowiecka

ul . Sikorskiego 5
ie!/fax (0-29) 746-86-00 do 05

Ostrów Mazowiecka, dnia 29.03.2007 r

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

Urząd Gminy Ostrów Mazowiecka informuje, że w 2006 roku opiekę nad bezdomnymi
zwierzętami i ich wyłapywaniem prowadziło :

- Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Ostrowi Mazowieckiej ul. Bąkówka 6, z
którym była zawarta umowa,

- łącznie wyłapano w 2006 roku 47psów za kwotę 20 069 złotych, płatność przelewem.



Urząd Miasta Otwocka
ul Armii Krajowej 5

05-400Otwock Otwock, dnia 16.03.2007 r.
tel 779-20-01(06), fax:779-42-25
oSu-maH-.umotwock@otwock.pl

województwo mazowieck

GK.8068a/8-l/07

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

W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej z dnia 08.03.2007 r.

informuję, że w roku 2006 wyłapywaniem bezdomnych psów na terenie Otwocka zajmowała się

Specjalistyczna Lecznica Małych Zwierząt w Płońsku, ul. Młodzieżowa 17 reprezentowana przez

lekarza weterynarii Stanisława Szymczyka oraz Straż Miejska. Odłowione zwierzęta umieszczone

zostały w Społecznym Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Celestynowie przy ul.Prostej 3.

W ubiegłym roku Schronisko w Celestynowie przyjęło z terenu Otwocka 129 psów oraz 9 kotów.

Koszt realizacji tego zadania wyniósł 48.205,00 zł.

Piotr ot faaski



08-441 PAKY3ÓW ui Kościuszki 28
pOW Garwolin woi mazowieckie _, <if m ̂ w»„tei ./f ax 685 6319 Parysów, dn. 16.03.2007r.

R6052fl/2Q07

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
Fundacji Azylu

pod Psim Aniołem

W nawiązaniu do Waszego pisma z dnia 8 marca 200̂ :. dotyczącego
opieki nad beałomnymi zwierzętami i ich wyłapywaniem Urząd Gminy w
Parysowie podaje sposób i skutki wykonywania tego zadania

Wałęsające się zwierzęta bezdomne to przede wszystkim psy. Po
znoszeniu przeznieszkańców tego problemu szukamy nowych właścicieli, co,
do którydi mamy gwarancje, iżzapewnią właściwe warunki utrzymania

Wprzypadku braku chętnych UraądGniny zaleca ich wj/łapywanie lek.
wet Stanisławowi Szymczakowi, Lecznica Weterynaryjną Płońsk ul.
Modziezowa 17.

Wub. roku za odłowienie, transport i umieszczenie w schronisku 6 psów
zapłacono 3 852zt Forma zapłaty- przelewem.

Z tip.

Siani.
SEKRETARZ



URZĄD MIASTA i GMINY PIASECZNO
05-600 Piaseczno, ul. Kościuszki 5

•• • • l * J, Jx y.mnnflin.i i MiKzkoUOWeifydZHI UQS|1DUUIIM luinnnim..,. .,

tel.7017500,fax7567049
-3-

Piaseczno 25.04.2007r.

GKM 7062/282636/2007

BIURO
OCHRONY ZWIERZĄT

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

W odpowiedzi na Państwa wniosek Wydział Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno informuje, iż odławianiem
i opieką nad bezdomnymi zwierzętami odłowionymi na terenie Miasta i Gminy
Piaseczno zajmuje się firma PRIMA-VET mieszczącą się w Konstancinie
Jeziornej ul. Długa 8. Lecznica ta prowadzi na zlecenie Urzędu sterylizację,
kastrację oraz akcje adopcyjne bezpańskich zwierząt z terenu gminy Piaseczno.

W przypadkach „awaryjnych" korzystamy również z usług Pana
Waldemara Gródeckiego, Milanówek ul. Brwinowska 50, a odłowione
zwierzęta przekazywane są do schroniska prowadzonego przez fundację
„Niedźwiedź" mieszczącego się w miejscowości Korabiewice.

Koszty poniesione przez Urząd Miasta i Gminy Piaseczno na schronisko
i odłów bezpańskich zwierząt w roku 2006 wyniosły 92.134.87 zł.

Adopcje
Zgony
Eutanazja
Zbiegłe

2006
126
9
24
2

Z poważaniem

NACZELNJK WYDZIAŁU
GOSPODARKI) KOMUNALNEJ

mgr £y/iodzimierz Rasiński



vv Piastowie?
ul. 11 -Listopada 2

.
tei 723-64-99; tel. 723-60-70

fax 723-1 0-54

Piastów, dnia 19 marca 2007 roku

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
Fundacji Azylu pod Psim Aniołem
UL Garncarska 37A
04-886 WARSZAWA

W związku z Waszym wystąpieniem z dnia 08 marca 2007 roku, Urząd
Miejski w Piastowie informuje, że:

^ w 2006 roku zawarta była umowa na wyłapywanie i odstawianie do
schroniska bezdomnych zwierząt z terenu Miasta Piastowa z firmą:
„INTERWENCYJNE ODŁAWIANIE ZWIERZĄT DZIKICH I
UDOMOWIONYCH" reprezentowaną przez Waldemara Gródeckiego z siedzibą
w Milanówku przy ul. Bnvinowskiej 50.

^•liczba zwierząt wyłapanych przez pana Gródeckiego:
10 psów zostało odstawionych do Fundacji dla Ratowania Bezdomnych
Zwierząt EMIR w Żabiej Woli przy ul. Słonecznej,
15 szczeniaków tzw. ślepy miot zostało uśpionych przez lekarza,
5 psów potrąconych przez samochody - nie żyją
3 koty - przebywają na posesji pana Gródeckiego

Cumowa została zawarta na kwotę 2.196,00 złotych brutto miesięcznie w
formie ryczałtu.



f f d j
URZĄD MIASTA I GMINY
08-440 Pilawa. Al. Wyzwolenia 158

woj. mazowieckie
tel.685-61-10, fax 685-60-83

NIP: 826-11-02-040; idem. 000549507 Pilawa, dn.15.03.2007 r.
OŚRK.R 6076-1/07

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

Odpowiadając na Wasz wniosek z dnia 12 marca b.r. uprzejmie informuję, iż:
1. Urząd Miasta i Gminy w Pilawie w 2006 roku udzielał zleceń na wyłapywanie

bezdomnych zwierząt Lecznicy Małych Zwierząt, ul. Młodzieżowa 17, 09-100 Płońsk
lek. wet. Stanisławowi Szymczykowi i zapewnienie im dalszej opieki poprzez
dostarczenie zwierząt do Społecznego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt im.
Adolfa Dygasińskiego w Celestynowie, ul. Prosta 3.

2. W 2006 roku wyłapano 13 szt. bezdomnych psów na koszt gminy.
3. Koszt realizacji całego zadania wyniósł 8 089,2 zł. brutto. Forma płatności była

jednorazowa za każde wykonane zlecenie.

mgr
Sprawę prowadzi:
Kierzkowska Magdalena
tel. 02568561 IOwew. 25
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M ,

susz Wypych

Frorn: "r szwabowicz" <r.szwabowicz@pionki.pl>
To: <biuro@psianiol.org.pl>
Sent: 3 kwietnia 2007 08:56
Subject: informacja publiczna z Pionek

Pionki, dnia 27 marca 2007 r.

IU-7082/5/2007

BM&O OCHRONY ZWIERZĄT
FcBoacji Azylu pod Psim Aniołem

ui. Garncarska 37
04-886 Warszawa

W odpowiedzi na Pana pismo, które wpłynęło dnia 13.03.2007 r. do Urzędu
Miasta Pionki, uprzejmie informuję :
1 Burmistrz Miasta zlecił ochronę przed bezdomnymi zwierzętami w 2006 roku
zakładowi budżetowemu Gminy Miasta Pionki pn. Miejski Zakład Usług
Komunalnych (MZUK) z siedzibą w Pionkach, ul. Leśna 5.
2 W 2006 roku MZUK wyłapał 38 bezdomnych psów, z czego 4 uśpiono ze względu
na stan zdrowia, 1 pies uciekł, 17 psów wydano mieszkańcom, 16 psów było w
koicach na dzień 31 12.2006 r.
3. Koszt realizacji zadania wyniósł 29 463, 93 zł i należność została
zapłacona do MZUK w formie bezgotówkowej (wzajemna kompensata).

Z B u r m i s t r z a Miasta Pionki - Łukasz. Śmietanka
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URZĄD G M I N Y
O8-210 Platerów

ui. 3 Maja 5, tel./fax (083) 357-84-47
powiat losicki, woj mazowieckie Platprńw Hn 70 O'? 2007r
N!P 537-00-20-144. RE6. 0005443P1 FlaterOW (Ul. ZU.U3.ZUU/r.

G. ć^tf/f / O ?

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
Fundacji Azylu pod Psim Aniołem

ul. Garncarska 37A
04-886 Warszawa

Dotyczy: pisma z dnia 08.03.2007 roku w sprawie „opieki nad bezdomnymi zwierzętami i ich
wyłapywanie."

1. Gmina Platerów w 2006 roku nie miała podpisanej stałej umowy na wyłapywanie
bezdomnych zwierząt.

2. Wyłapała l bezdomnego psa, który do dnia dzisiejszego znajduje się na „bazie
maszynowej" należącej do Gminnego Zakładu Komunalnego. Utrzymuje go stróż tej
bazy.

3. Koszt jednorazowej opłaty za umieszczenie psa w schronisku, podany telefonicznie
przez schronisko wynosił 300 zł. Gmina z tej oferty nie skorzystała. Koszt ten nie
obejmuje wyłapania i transportu psa do schroniska.

Większość psów biegających na terenie sołectw posiada swojego właściciela. Właściciele
często nie wywiązują się z obowiązków odpowiedniego utrzymania psa (kojec, uwięź).
W chwili obecnej nie ma uchwały Rady Gminy dotyczącej obowiązku znakowania psów
przez ich właścicieli (np. czipami). Utrudnia to namierzenie właściciela psa.
Najczęściej wałęsające się psy bezdomne przywożone są z miast. Psy takie chętnie jeżdżą
samochodem i łatwo jest je złapać do samochodu. Znajdują się indywidualni nabywcy
(rolnicy), gdyż najczęściej są to ładne rasowe lub podrasowane psy.

MINY



URZĄD MIASTA PŁOCKA
Wydział Gospodarki Komunalnej

Płock, dnia 20.08.2007 r.

WSO.LZO.07190/WGK/2/2007

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

W nawiązaniu do wniosku w/w Biura z dnia 3 sierpnia 2007 r. o udzielenie

informacji publicznej na temat sposobu i skutków wykonywania zadania "opieka nad

bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie" przekazuję następujące informacje :

Ad. 1. W 2006 r. obowiązywały : umowa nr 119/WGK.I./342/Z/1143/03 z

dnia l września 2003 r. (do końca sierpnia 2006 r.) oraz umowa nr

86/WGK.I./342/Z/1711//06 z dnia 22 sierpnia 2006 r. (od września do końca

grudnia 2006 r.) zawarte pomiędzy Gminą Płock a SITA Płocka Gospodarka

Komunalna Sp. z o.o. na prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt,

obejmujące zakresem rzeczowym :

1) przyjmowanie i przetrzymywanie zwierząt zagubionych, zabłąkanych i

porzuconych lub z innych przyczyn bezdomnych, które w wyniku zdarzeń

losowych nie są zdolne samodzielnie egzystować,

2) przyjmowanie zwierząt - uczestników kolizji, wypadków drogowych i

innych,

3) interwencyjne odławianie zwierząt, których zachowanie wskazuje na

zagrożenie życia lub zdrowia ludzi,

4) zapewnienie zwierzętom wyżywienia oraz stworzenie humanitarnych

warunków bytowania,

5) zapewnienie zwierzętom właściwej opieki weterynaryjnej tj. leczenie

chorych zwierząt rokujących nadzieję na wyzdrowienie, wykonywanie

szczepień,



6) usypianie w sposób humanitarny zwierząt nieuleczalnie chorych, ciężko

poranionych oraz ślepych miotów,

7) przekazywanie zwierząt właścicielom bądź osobom zainteresowanych ich

posiadaniem,

8) znakowanie psów poprzez wszczepianie elektronicznych czipów,

9) udział w akcjach propagandowych i profilaktycznych mających na celu

zmniejszenie liczby bezpańskich zwierząt, i interwencyjne wyłapywanie

bezdomnych zwierząt,

10. przeprowadzanie zabiegów sterylizacji i kastracji.

Ad. 2. Średnio przebywało miesięcznie w schronisku około 10 kotów i 134 psy, w

tym statystycznie w ciągu miesiąca wyłapywano l kota i 10 psów. Ogółem w

ciągu 2006 r. odłowiono 113 psów i 8 kotów.

Ad. 3. Umowy przewidywały zapłatę ryczałtową odpowiednio za każdy miesiąc w

kwocie 44.940,00 zł, w tym podatek VAT 2.940,00 zł. oraz 48.150,00 zł, w

tym podatek VAT 3.150,00 zł. W ciągu całego 2006 roku koszty realizacji

zadania wyniosły 550.515,00 zł. Nie jest możliwe wyodrębnienie kosztów

samego wyłapywania zwierząt, czy też odrębne wyliczenie kosztów

utrzymania wyłapanych zwierząt.

Otrzymują:

1. Adresat,

2. WSO.I.ZO,

3.WGK.I.-RUa/a.

Jerzy Nowakowski



Płoniawy-Bramura 13.03.2007

URZĄD GMINY
PŁONIAWY-BRAMURA
06-210 Płoniawy-Bramura

woj- mazowieckie
029-71 78 061,71 78 043

UG-IrOC-7030/7/07

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacja Azylu pod Psim Aniołem
Warszawa

W odpowiedzi na pismo z dnia 8 marca 2007r Urząd Gminy w Płoniawach-Bramurze
informuje, że w roku 2006 Urząd współpracował na zasadzie zleceń bieżących na wyłapanie
bezdomnych psów z niżej wymienioną Firmą
Firma Handlowo-Usługowa "Canis", Ostrołęka, ul. Sikorskiego 10/3 Kruszewo 34, 07-440

Goworowo.
W/w firma w roku 2006 wyłapała 16 bezdomnych psów. Płatność za dokonaną usługę
wyłapania bezdomnych psów odbywała przelewem. Urząd Gminy w roku 2006 na powyższy
cel wydał 8369,20 zł

ds. inwestycji rolnych oraz spraw
wojskowych i obrony cywilnej



BURMISTRZ MHASTA
P Ł O Ń S K

Płońsk, dnia 20 marca 2007 roku
IT. 6134-01/2007

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacja Azylu pod Psim Aniołem

04-886 Warszawa
ul. Garncarska 37 A

Odpowiadając na Państwa pismo z dnia 8 marca 2007 roku w sprawie udzielenia
informacji na temat „opieki nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywania" Urząd Miejski
w Płońsku uprzejmie informuje:

umowę na wyłapywanie bezdomnych psów z terenu Gminy Miasto Płońsk w 2006 roku
podpisano z Lekarzem Weterynarii Panem Slanisławem Szymczykiem właścicielem
Specjalistycznej Lecznicy Małych Zwierząt przy ul. Młodzieżowej 17 w Płońsku,

w roku 2006 roku na koszt gminy odłowiono i przewieziono do schronisk 76 szt.
bezdomnych psów,

koszt realizacji w/wym zadania wyniósł brutto 48 933,71 zł, formą zapłaty była
ryczałtowa kwota ustalona za odłowienie, kwarantannę, szczepienie, opłatę schroniskową,
oraz transport bezdomnego psa do schroniska.

Otrzymują: z up BURMISTRZA

1 -Adresat.
2.a.a. p,o. Dyrektora Wyd



U R Z Ą D M I E J S K I
ui Podkomie Leśnej
ul. Akacjowa 39/41

05-807 PODKOWA LEŚNA Podkowa Leśna, dnia 13.03.2007r.

GM1I-7080/Z/07

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

Urząd Miejski w Podkowie Leśnej w odpowiedzi na Państwa pismo z dnia

08.03.2007r. dotyczące udzielenia informacji publicznej na temat sposobów i skutków

wykonywania zadania "opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie",

przekazuje następujące informacje:

- Posiadamy umowę ze Schroniskiem Dla Bezdomnych Zwierząt im. Zofii i

Romana Witkowskich Fundacji im. 120-lecia T.O.Z. z siedzibą w

Warszawie przy ul. Pilickiej 13. Schronisko mieści się w (05-822)

Milanówek-Polesie przy ul. Brwinowskiej 48, tel. (0-22) 724-82-05.

Przedmiotowa umowa została zawarta w dniu 15.03.2006r. i stanowi

kontynuację umowy z roku 2005.

- W 2006 r. na podstawie ww. umowy wyłapano i umieszczono w schronisku

dwanaście psów i dwa koty.

- Koszt realizacji całego zadania wyniósł 13400 zł brutto (słownie:

trzynaście tysięcy czterysta złotych brutto) zgodnie z zawartymi umowami

do dnia 15.03.2006r. obowiązywała nas opłata ryczałtowa miesięcznie

wynosząca 800,00 zł brutto. Od 15.03.2006r. opłata ta wynosiła 1200,00 zł

brutto w zamian za którą schronisko gwarantowało nam gotowość do

przyjęcia 20 zwierząt w okresie trwania umów.

Z poważaniem,
BURMISTRZ MIASTA

Podkotóy jJUnej

Andrzej Kościelny



1 T R Z A D G M I N Y
l

Pokrzywnica, dnia 13.03.2007 r.

woj.
3} 6918721, fax:

NiP-.S6a.ia-T7.63e

RI. 6052-1/2007

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

W nawiązaniu do Państwa pisma z dnia 8 marca 2007 r. niniejszym informuję co

następuje:

K Urząd Gminy Pokrzywnica udziela zlecenia Przedsiębiorstwu Usług Komunalnych

Sp z o.o. w Ciechanowie przy ul. Gostkowskiej 83, na wyłapywanie bezdomnych psów

z terenu gminy Pokrzywnica i utrzymywanie ich w Schronisku dla Bezdomnych

Zwierząt w Pawłowie.

x w roku 2006 z terenu gminy wyłapano dwa psy, które są utrzymywane w schronisku na

koszt Gminy.

x koszt realizacji zadania przedstawia się następująco:

• koszt złapania i przewiezienia 2 psów do schroniska: 331,11 zł

• koszty utrzymania psów: (opłaty uiszczane miesięcznie) od listopada 2006 r. do

nadal - 1324,92 zł

• ponadto Gmina utrzymywała jeszcze w roku 2006 psa złapanego

w czerwcu 2005 r. - koszt utrzymania za 2006 r. - 1273,68

Z poważaniem

Z up. \MOJTA

mgrinż. Tadeusz Jakubiak
SEKRFT/TR7 GMINY



URZĄD GMINY POMIECHÓWEK
05-180 Pomiechówek tel: 022 765-2 7-19
ul. Szkolna 1A fev. 022 765-27-10

Pomiechówek dnia 2007-03-13
Rl - 7080/2/07

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

W odpowiedzi na wniosek z dnia 8.03.2007r. dotyczący udzielenia
'informacji publicznej na temat sposobu i skutków wykonywania zadania -
opieka nad bezdomnymi zwierzętami informuję, że:
- w 2006r. osobą, która zajmowała się wyłapywaniem i wywozem bezdomnych
zwierząt do schroniska była Pani Małgorzata Szmurło,
- zwierzęta bezdomne odwożone były do schroniska w Józefowie, które
zajmuje się dalszą ich opieką,
- liczba zwierząt odwiezionych z gminy do schroniska w 2006r. na podstawie
zawartej umowy wynosi 66 za kwotę ryczałtową 21 000,00zł.

W sumie w 2006r. na zadania związane z ochroną bezdomnych zwierząt
oraz na utylizację padłych zwierząt wydano kwotę w wysokości 27 563,75zł.

ZAŚ'

J

>JTA
i —J

mgr MiiKiU: w Łampicki

\



URZĄD GMINY
Jl. Krótka 1, 05-326 POŚWIĘTNE

woj. mazowieckie
•el (022) 799-94-21, (025)752-03-90

Poświętne, dn. 13.03.2007r.

R. 5241/01/07

BIURO

OCHRONY ZWIERZĄT

Fundacja Azylu pod Psim Aniołem

W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej na temat

sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich

wyłapywanie" informujemy :

1. 08.06.2006r została zawarta stała umowa z Przedsiębiorstwem Wielobranżowym

„PERRO" na usługi w zakresie pomocy bezdomnym , cierpiącym, porzuconym i

zagubionym zwierzętom.

2. W roku 2006 wyłapano 2 psy, 7 szczeniąt, które zostały oddane do schronisk.

3. koszt realizacji zadania w 2006r wynosił 4575 zł, były to jednorazowe opłaty za

odłowienie i dostarczenie do schroniska.

•••



U R Z Ą D GMINY
P R A Ż M Ó W

z siedzibą w Woli Prażmowskiej
ul Główna 57,05-505 Wola Prażnwwska
te/. 727-01-7? • NIP 123-05-36-532 Prażmów, dn. 19.03.2007r.

Roi. 6215-25/07

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

W odpowiedzi na Wasze pismo z dn. 08.03.2007r. w sprawie udzielenia
informacji publicznej dotyczącej wyłapywania bezdomnych zwierząt, Gmina
Prażmów informuje, że w 2006 roku bezdomne zwierzęta przekazywane były
Firmie Usługowo-Handlowej Leszek Żurawski, ul. Poświętna 15/6, 05-600
Grójec, która działała interwencyjni e na nasze zlecenie

W 2006 roku firma ta odebrała z tutejszej gminy 40 szt bezpańskich psów.
Za odebrane bezpańskie zwierzęta Gmina wydatkowała 6.570,00 zł.

Sylwester Pltchała



tai

w Pruszkowie ' Pruszków dnia 20.03.2007 r.
ul. Kraszewskiego H/16
05-800 P r u s z k ó w

tel. 758-62-43. fax 758-66-50

OSO-7083/4/2007

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji Azylu

pod Psim Aniołem
ul. Garncarska 37A

04-886 Warszawa

W odpowiedzi na Państwa pismo z dnia 08.03.2007 r.uprzejmie informuję, że
w roku 2006 w ramach opieki nad bezdomnymi zwierzętami Miasto Pruszków
podejmowało następujące działania:
l .Na wyłapywnie i tansport do schroniska bezpańskich zwierząt zawarta była umowa

z Panem Waldemarem Gródeckim właścicielem firmy Interwencyjne Odławianie
Zwierząt Dzikich i Udomowionych ul. Brwinowska 58, 05-822 Milanówek

2.Odłowione zostało 134 psy i koty, zwierzęta zostały przekazane do schroniska
w Nasielsku

3.Łączny koszt odłowienia , leczenia oraz przyjęcia zwierząt do schroniska w 2006 r.
stanowi kwotę 101.347.- zł



URZĄD M5ASTA „,,
ul Jana Kilińskiego 2 v / ^
OO-30O Przasnysz

•UO-29) 752-22-66, (O 29) 756-49-00
Fax. (0-29) 75M9-39

Przasnysz, dnia 13-03-2007 r.
GKiH 7081-3/2007

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

Odpowiadając na pismo z dnia 8 marca 2007 r. Urząd Miasta w Przasnyszu informuje,
że w 2006 r. wyłapano na terenie miasta 27 szt. bezdomnych psów, które następnie
przekazano do schroniska dla bezdomnych zwierząt w Ostro wi Mazowieckiej ul. Bąkówka.

Koszty związane z wyłapaniem i przekazaniem zwierząt do schroniska wyniosły
łącznie, w 2006 r. - 16.368,45 zł.

Wyłapywaniem bezdomnych zwierząt na terenie miasta zajmuje się na podstawie
zawartej umowy Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.
w Przasnyszu ul. Kacza 9.

TRZA



URiZ/\D GMINY
06-300 Przasnysz

ul. św. Stanisława Kostki 5
NIP 761-10-77-797 Regon OQC

tel AZmZmmn Przasnysz, dnia 15.04.2007 r.

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji Azylu pod Psim Aniołem

ul. Garncarska 37A
04-886 Warszawa

W odpowiedzi na wniosek z dnia 8 marca 2007 r. dotyczący udzielenia informacji

publicznej na temat sposobu i skutków wykonywania zadania - opieka nad bezdomnymi

zwierzętami i ich wyłapywanie, wynikającego z ustawy o ochronie zwierząt Urząd Gminy

Przasnysz informuje, że w roku 2006 zlecał wyłapywanie bezdomnych zwierząt i

zapewnienie im dalszej opieki Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt s.c. w Ostrowi

Mazowieckiej. Z tytułu wyłapania i dostarczenia do schroniska 4 bezdomnych psów

Urząd Gminy Przasnysz w ubiegłym roku poniósł koszty w wysokości 3.346,82 zł.

żyna Wmblewska-Moramka



Ą D G M I N Y
w przesmykach
ig. 109 Przesmyki
sdlec^3iS-22 * Przesmyki 22-03-2007

: 00054636 i N ! f

GCI6052-1/01707

Biuro Ochrony Zwierząt

Fundacji Azylu pod Psim Aniołem

04-836 Warszawa

ul. Garncarska 37 A

W związku z wnioskiem z dnia 8 marca 2007 r. o udzielenie informacji publicznej

o sposobie opieki nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywaniem.

Informujemy, że w 2006 r. Gmina Przesmyki udzielała zlecenie na wyłapanie i dalsze

utrzymanie zwierząt dla Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt ul. Bąkówka; 07-300 Ostrów

Mazowiecka.

Przedmiotem zlecenia był trzy psy. Gmina wniosła opłatę jednorazową za całość

zlecenia. Koszt realizacji całego zadania wyniósł 2372,90 zł. Dwa tysiące trzysta

siedemdziesiąt dwa złote dziewięćdziesiąt groszy.

Z ui. WÓJTA

na&Hjnowskc
ŚKftETASZ GMINY

Sprawę prowadzi:
podinsp. Urzędu Gminy
Marek Zalewski
tel. 025 6412322 w. 102



URZĄD GMINY i MIASTA
Przysucha

Pl. Kolberga11
26-400 Przysucha Przysucha, dnia 19.03.2007r.

MK. 6134-02/07

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

W odpowiedzi na pismo z dnia 13.03.2007r. /data wpływu/ dotyczące udzielenia
informacji w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt i opieki nad nimi, Urząd Gminy
i Miasta w Przysusze informuje, że w 2006 roku Gmina posiadała /i nadal posiada/ umowę
z Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Przysusze na
wyłapywanie bezdomnych psów z terenu tut. miasta i gminy, zwłaszcza szczególnie
agresywnych, stwarzających zagrożenie dla ludzi, podejrzewanych o choroby lub kalekich,
oraz umieszczenie ich w kojcach na terenie bazy PGKiM przy ul. Skarbowej w Przysusze.
Umowa obejmuje utrzymanie na ternie bazy przytuliska dla wyłapanych bezdomnych
zwierząt oraz do czasu przekazania ich do schroniska, osobom fizycznym, które zgłoszą chęć
zaopiekowania się u siebie bezdomnym zwierzęciem., lub uśpienia, jeśli taką decyzję
podejmie lekarz weterynarii. Kojce powinny spełniać wymogi określone przepisami prawa
dla utrzymania co najmniej 10 szt. psów.

Ustalono opłatę ryczałtową za wykonanie powyższych zadań w wysokości 1230 zł
netto na miesiąc.
W 2006 roku z terenu gminy i miasta Przysucha wyłapano 11 szt. bezdomnych psów.

Z lip. BURMISTRZA
KIEROWMK, WYDZIAŁU

Wolak



URZĄD GMINY PUSZCZA MARIAŃSKA
ul. Stanisława Papc/yńskiego 1

96-330 Puszcza Mariańska
powiat żyrardowski, woj. mazowieckie

tel.(0-46) 831-81-51; 831-81-69; fax 831-81-18
MIP 838-17-51 .S.13. REGON 000545975. EKD 7511

Puszcza Mariańska dnia, 2007.03.20

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

OŚ. 6134/2/2007

W nawiązaniu do pisma z dnia 08.03.2007 roku w sprawie udzielenia

informacji dotyczących sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka nad

bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywaniem" na terenie Gminy Puszcza Mariańska

uprzejmie informuje:

1. Gmina Puszcza Mariańska nie posiada stałych umów na wyłapywanie

bezdomnych zwierząt ani na zapewnienie im dalszej opieki.

2. W 2006 roku wyłapano i dostarczono do Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt

znajdującego się w miejscowości Korabiewice Gm. Puszcza Mariańska

6 bezdomnych psów.

3. Za wszystkie zwierzęta dostarczone przez Gminę w 2006 roku Schronisko nie

pobrało żadnych opłat. Urząd Gminy Puszcza Mariańska w ramach

współpracy, udziela dla Schroniska pomocy materialnej tzn. w okresie

zimowym wykonano i dostarczono 6 szt. nowych domków dla psów.



/K 2.

09-140 RACIĄŻ
Pl. Adama Mickiewicza 17

pow. płoński, woj. mazowieckie
sl.f023)679-11-53, fa«07S l

AM Raciąż, dn. 18.04.2007 r.

G.K.M.-GP./6134/1/07

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacja Azylu pod Psim Aniołem

04-886 Warszawa
ul. Garncarska 37 A

W nawiązaniu do otrzymanego pisma z dnia 08.03.2007 r. w sprawie udzielenia

informacji na temat sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi

zwierzętami i ich wyłapywanie" przewidzianych ustawą o ochronie zwierząt - Urząd Miejski

w Raciążu uprzejmie informuje, iż nadal nasz teren jest obsługiwany przez firmę -

Specjalistyczna Lecznica Małych Zwierząt Stanisław Szymczyk 09-100 Płońsk

ul. Młodzieżowa 17, która posiada stosowne uprawnienia do wyłapywania bezdomnych

zwierząt.



Radzanowo, dnia 20.03.2007ri n n y w Radzanowie
?2. 09-451 Radzanowo
•*'• w o j . mazowieckie

RB. 6134/2/2007

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

Urząd Gminy w Radzanowie, składa następującą informację publiczną na
temat,, opieki nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie"

1. Bezdomne zwierzęta są przekazy wane do Schroniska dla Zwierząt w Płocku, ul.
Parowa 20, wg zgłoszenia od mieszkańców i na podstawie zlecenia z Gminy.

2. W roku 2006 został przekazany do schroniska jeden pies za kwotę 802,50 zł.

oj ta

bwalewska

Otrzymują:

1. Adresat
2. A/a.



URZĄD GMINY
RADZIF.IOWICE

i Kubickiego nr i

Radziejowice dn.26.03.2007r.

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

W odpowiedzi na pismo z dnia 08.03.2007r. odnośnie udzielenia
informacji na temat sposobu i skutków wykonywania zadania - opieka nad bezdomnymi
zwierzętami i ich wyłapywanie, Urząd Gminy w Radziejowicach informuje, że ma podpisaną
stałą unio we na odłów bezdomnych zwierząt i objęcie ich opieką przez umieszczenie w
schronisku z Fundacją EKO - FAUNA Lorcin 23a 05-190 Nasielsk, schronisko Krzyczki -
Pieniążki gm.Nasielsk.
W roku 2006 odłowiono 11 psów z terenu gminy Radziejowice
Koszt schwytania psa - 150zł
Przyjęcie do schroniska - 350zł,
Transport psa do schroniska - lOOzł

600zł- koszt jednego psa

Usługa płatna na podstawie potwierdzenia odłowienia psa po wcześniejszym zgłoszeniu przez
Urząd Gminy i wystawieniu faktury VAT przez zleceniodawcę.

'A

Janin Offlorska
p.o.



AT,
URZĄD MIASTA l GMINY

R A D Z Y M I N
R e f e r a t G o s p o d a r k i n . , • 0 / -na onm iKomunalnej i MieuKaniowej Radzymin, dnia 26.03.2007 rok

05-250 Radzymin
REGON 000530614

GKiM-7080 121 07

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

W odpowiedzi na pismo w sprawie udzielenia informacji nt. opieki nad
bezdomnymi zwierzętami uprzejmie informuję:

Gmina Radzymin ma podpisaną umowę z Fundacją "EKO-FAUNA" z
siedzibą w Lorcinie 23 A, 05-190 Nasielsk. Umowa obowiązuje do dnia l maja 2005
roku. Fundacja "EKO- FAUNA" odebrała 55 psów.
Koszt całego zadania w 2006 roku wyniósł 52 200,00 zł.
Należność była płatna ryczałtem miesięcznym.



Raszyn, dnia 28.03.2007r.

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji Azylu pod Psim Aniołem
ul. Garncarska37a
04 - 886 Warszawa

W odpowiedzi na Państwa pismo z dnia 12.03.2007r. (data wpływu)
Referat Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami, Ochrony Środowiska i
Rolnictwa w Raszynie uprzejmie informuje ,że:

1. Umowa na wyłapywanie bezdomnych zwierząt została podpisana ze
Schroniskiem dla Bezdomnych Zwierząt z siedzibą przy ul. Paluch 2 w
Warszawie 02-147.
Umowa ze schroniskiem Fundacji Eko-Fauna, 05-190Nasielsk, Lorcin 23a

2. W roku 2006 z terenu gminy wyłapano 58 psów i 3 koty.
Jeden pies uległy wypadkowi drogowemu przebywał w Pogotowiu
Weterynaryjnym AGRO POMARZANY i po jednym dniu padł.
Adoptowano 2 psy i 3 koty.
Do schronisk Na Paluchu i Eko-Fauna dostarczono łącznie 56(55 psów
dostarczono do schroniska ul. Paluch 2 i l psa do Eko -Fauny/
3. Kosz realizacji umów w 2006 r. wyniósł 24 932,80 zł. Płatności w formie
faktury wystawianej na koniec danego miesiąca z rozłożeniem na poszczególne
sztuki.

Z poważaniem

p.o. $«|bwnika
ReferjttwCeodezji,

Gospodarki iwekichomościami,
Ochrony Środ/teiska i Rolnictwa

inż. Jolanta



Burmistrz Gminy Różan

Różan, dnia 16.03.2007 r.

OŚ.6134/2/07

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

W odpowiedzi na wniosek z dnia 8 marca 2007 roku w sprawie udzielenia
informacji publicznej o sposobie i skutkach wykonania zadania „opieka nad
bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie" uprzejmie informuję, że:

1) w 2006 roku Gmina Różan podpisała umowę na wyłapywanie bezdomnych
zwierząt ze schroniskiem „CANIS" Kruszewo 34, gmina Goworowo,

2) w 2006 roku z terenu miasta i gminy Różan zostało odłowionych
i przekazanych do schroniska na koszt gminy 15 psów,

3) w 2006 roku koszt za wyłapanie i przyjęcie do schroniska bezpańskich psów
wyniósł 8.052 zł. (jednorazowo za umieszczenie w schronisku).

Ptretótki



w ó, T
Sądowne

Sądowne, dnia 21.03.2007 r.

RI. 606/02/2007

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

Urząd Gminy w Sadownem w odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji
publicznej z dnia 8 marca 2007 r., niniejszym informuje:

1. Gmina w 2006 r. nie miała podpisanej stałej umowy na wyłapywanie bezdomnych
zwierząt i zapewnianie im dalszej opieki. Udzielane były zlecenia na wykonanie
w/w czynności Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Ostrowi Mazowieckiej.

2. Wyłapanych utrzymywanych na koszt gminy w 2006 r. było 8 szt. Zwierząt
3. Koszt realizacji całego zadania w 2006 r. wyniósł 4428,60 zł. Opłata była

jednorazowa za umieszczenie zwierząt w schronisku.



URZĄD GMIN* SAKNAh.
T8-220 Sarnaki, ul. Berka Josetewicza:

tel./fax 083/3599198

Sarnaki 2007-03-14
OŚ. 7081/4/2007

BIURO

OCHRONY ZWIERZĄT

Fundacji Azylu pod Psim Aniołem

Ul. Garncarska 37A

04-886 Warszawa

Na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001r o dostępie do informacji publicznej

(Dz. U. Nr 112, póz. 1198) informuję, że Gmina Sarnaki nie ma podpisanej stałej umowy na

wyłapywanie bezdomnych zwierząt, lecz udzielane jest zlecenie (interwencyjnie) dla Schroniska

Bezdomnych Zwierząt w Nowodworze, powiat lubartowski. Opłata za wyłapanie i umieszczenie

psa w schronisku jest jednorazowa na podstawie faktury. Brak zbiorczych danych liczbowych o

zwierzętach utrzymywanych na koszt gminy.



URZĄD MIASTA l GMINY W SEROp
Referat Ochrony Środowiska

Rolnictwa i Leśnictwa
05-140 Serock, Rynek 21

tel 0227828839,022782 884f

OŚRiL.7080-2(2)/07

Serock, dnia 23.03.2007 r.

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

Odpowiadając na Państwa pismo z dnia 8 marca 2007 roku w sprawie opieki nad
bezdomnymi zwierzętami, Urząd Miasta i Gminy w Serocku informuje, że w 2006 roku
zadania w zakresie wyłapywania, transportowania i zapewnienia opieki bezdomnym
zwierzętom pochodzącym z terenu Miasta i Gminy Serock były zlecone Fundacji „Centrum
Ochrony Środowiska" Pożytku Publicznego, ul. Dąbrowskiego 18, 05-190 Nasielsk,
prowadzącej schronisko dla bezdomnych zwierząt w miejscowości Chrcynno, gm. Nasielsk
- umowa nr 38/2005 z dnia 16.12.2005 roku.
Przekazano do schroniska 60 sztuk bezdomnych psów.
Koszty realizacji zadania wyniosły 38.500,00 zł, płatne ryczałtem miesięcznym.
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EDzG 6052 /5/07

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

Urząd Gminy w Sieciechowie informuje, że w roku 2006 opiekę nad
bezdomnymi zwierzętami zapewniono poprzez zawarcie stałej umowy z Panem Arturem
Bielawskim - lekarzem wet. zam. Lublin ul. Legionowa 7a/6 prowadzącym schronisko w
Puławach.
Odłowiono 24 szt bezpańskich psów za kwotę 5 649,60 zł / opłata jednorazowa za
umieszczenie w schronisku/.



KL

WÓJT GMINY SIEDLCE
08-110 Siedlce, ul. Asłanowicza 10

Siedlce dnia 13.03.2007r

GPIRiG.7062 - 4/07

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

W odpowiedzi na Państwa pismo dotyczące udzielenia
informacji publicznej na temat sposobu i skutków wykonywania zadania w
zakresie opieki nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywaniu Urząd Gminy
w Siedlcach informuje:
l.Do kwietnia 2006r Gmina Siedlce posiadała zawartą umowę z Przechowalnią
zwierząt bezdomnych w Siedlcach Panem Kruk Henrykiem, który w swoim
zakresie miał odłowienie, przetrzymywanie, zapewnienie pomocy lekarskiej
weterynaryjnej, pielęgnowanie i żywienie oraz transport do schroniska w
Ostrów Mazowiecki.
Za wykonywanie zadań wykonawca otrzymywał wynagrodzenie ryczałtowe
miesięczne. Natomiast za umieszczenie w schronisku wnosiliśmy opłaty
na bieżąco za przekazane sztuki.
2.W 2006r zostało wyłapane 12 szt psów bezdomnych i przekazane do
schroniska w Ostrów Maź.
3.Gmina z tego tytułu poniosła koszty w wysokości 6182,43zł.
4.Obecnie jesteśmy na etapie negocjacji, uzgodnień ze schroniskami najbliżej
zlokalizowanymi /Wołomin, Ostrów/, w celu zawarcia umowy na świadczenie
usług. Ponadto informujemy, że jesteśmy w ścisłej współpracy z lokalnym
Towarzystwem Przyjaciół Zwierząt „AMICUS" w Siedlcach.

W Ó J Trv _
Mirosław Bieniek



Urząd Gminy w Siennicy
05-332 Siennica, ul. Kołbielska l

NIP 822-14-65-090
,! 025 757 21 51, fax 025 757 20 95

R.6052-6/2007 Siennica,2007.03.14

BIURO
OCHRONY ZWIERZĄT

ul. Garncarska 37 A
04-886 Warszawa

W odpowiedzi na pismo z dnia 8 marca 2007 r. Urząd Gminy w Siennicy
informuje, że w 2006 roku podpisana została stała umowa na wyłapywanie
bezdomnych zwierząt z Przedsiębiorstwem Wielobranżowym „PERRO"
Zamienię ul. Leśna 23 05-300 Mińsk Mazowiecki.
W 2006 r. z terenu gminy wyłapano 5 szt. psów z czego 2 psy zostały
umieszczone w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt Krzyczki 05-190 Nasielsk
pozostałe 3 szt. oddano do Azylu w Wołominie lek. wet. Marek Klomczyński
05-200 Wołomin ul. Sikorskiego 97.
Koszt realizacji tego zadania wyniósł 3.113 zł. Powyższa kwota przekazana
została na konto wskazane przez przedsiębiorcę.



w S I E R P C U
ul.PiastowsKa 11 a Sierpc, 21.03.2007.

09-200 Sierpc, woi mazowieckie

Nr WKM 0717/19/07

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

W odpowiedzi na Państwa wniosek z dnia 8 marca 2007 roku o udzielenie
informacji publicznej na temat sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka nad
bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie" Urząd Miejski w Sierpcu niżej podaję
odpowiedzi na zadane przez Państwa pytania;

1. Gmina posiadała podpisaną w 2006 roku umowę z Zakładem Usług Leśnych
„Daniel" w Grudziądzu Andrzej Zielaskowski ul. Nad Torem, w zakresie
„kompleksowej obsługi schroniska dla bezdomnych zwierząt (utrzymywanie
stanowisk) zgodnie z regulaminem funkcjonowania schroniska dla
bezdomnych zwierząt w Węgrowie i wyłapywanie bezpańskich zwierząt na
terenie miasta Sierpc.

2. Zestawienie zbiorcze o zwierzętach
Zestawienie za rok 2006 :

• Liczba psów na koniec 2005 roku - 5 szt.
• Liczba psów przyjętych w 2006 roku -17 szt.
• Liczba psów adoptowanych w 2006 roku - 2 szt.
• Liczba psów poddanych eutanazji w 2006 roku - 5 szt.
• Liczba psów padłych w 2006 roku - 4 szt.
• Liczba psów na koniec 2006 roku -11 szt.

3. Koszt realizacji całego zadania w 2006 roku wynosił 35.478,15 zł. Forma
płatności oparta jest na bieżącej ewidencji zwierząt przebywających pod
opieką schroniska.

Zup BU
NACZELN

M. Ren



URZĄO GMINY
w SIERPCU
09-200 S I E R P C
ul. Biskupa Floriana 4 Sierpc dn. 27.04.2007 r.

tel./fax 2 75-57-01 wew. 24

RO.6134/1/07

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT

Fundacja Azylu pod Psim Aniołem

04-886 Warszawa

ul. Garncarska 37 A

W odpowiedzi na pismo z dnia 8 marca 2007 r. w sprawie sposobu i skutków wykonywania zadania

„opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie" przewidzianego ustawą o ochronie zwierząt -

Urząd Gminy w Sierpcu informuje co następuje:

1. W 2006 roku gmina miała stałą umowę na wyłapywanie i opiekę nad bezpańskimi zwierzętami z

Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Ciechanowie, ul. Gostkowska 83.

2. Łącznie w 2006 roku wyłapano 14 psów.

3. Koszt realizacji całego zadania wg przedłożonych faktur wyniósł 2.787,79 zł.

2 UP-Wójta hmfny Sierpc

oyywfK REFERATU

strona 1 z 1
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Tadeusz Wypych

From: "Urząd Gminy Skierniewice" <gminaskierniewice@poczta.fm>
To; <biuro@psianiol.org.pl>
Sent: 12 kwietnia 2007 13:22
Subject: Odpowiedz na udzielenie informacji publicznej

Dot. wniosku o udzielenie informacji publicznej:
1. Gmina Skierniewice w 2006 roku miała stałą umowę ze schroniskiem dla Bedomnych Zwierząt "Przytulisko" - Władysławów ul.Wyprys 13
2. W 2006 roku złapano 6 bezdomnych psów.
3 Opłata za wykonanie zadania była ryczałtowa i wynosiła 1050,00 zł miesięcznie.

Pozdrawiam
Zbigniew Różański

Urząd Gminy Skierniewice
ul. Reymonta 23
96-100 Skierniewice
tel.046833-26-15

833-32-40
skierniewice.@ppczta.frn

No virus tound in this incoming message.
Checked by AVG Free Edition.
Version: 7.5.446 / Virus Database: 269.2.0/757 - Release Datę: 2007-04-11 17:14

2007-04-l2,



URZĄD G MIN Y w Słupnie
09-472 Słupno, ui. MiszewskaSa
Reg. 000539029, NIP: 774-22-93-320

tei. ( 0 2 4 ) 2 6 7 9 5 7 2
Słupno, dnia 30.03.2007r.

BG. 7080 / 3 / 2007

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT

Fundacji Azylu pod Psim Aniołem

ul. Garncarska 37 A, 04 - 886 Warszawa

W związku z Państwa pismem z dnia 8 marca 2006r. Urząd Gminy w Słupnie

informuje, że:

• Urząd Gminy w Słupnie w 2006r. udzielał zlecenia dotyczącego wyłapania, pobytu i

obserwacji bezdomnych zwierząt firmie SITA Płocka Gospodarka Komunalna Sp. z o.o.,

Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt, ul. Parowa 20, 09-400 Płock.

• Urząd Gminy w Słupnie w 2006r. dwukrotnie udzielał zlecenia dotyczącego wyłapania,

pobytu i obserwacji bezdomnych zwierząt.

• Koszt realizacji zadania w 2006r. wyniósł łącznie 1685,25 zł. Były to jednorazowe opłaty.

Otrzymują:
mgr Ste/an

i? Adresat,

2. a/a.



Kt-

URZĄD MIEJSKI
w Sochaczewie

G.K.M.7080/^/07

Sochaczew dn. 13.03.2007 r.

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
Fundacji Azylu Pod Psim Aniołem
Ul. Garncarska 3 7A
04 - 886 Warszawa

W odpowiedzi na pismo z dnia 08.03.2007 r. Urząd Miejski w Sochaczewie uprzejmie
informuje, że od 01.01.2005 r. zadanie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz ich
wyłapywanie na terenie miasta Sochaczew przejął zgodnie ze statutem Zakład Gospodarki
Mieszkaniowej z siedzibą przy Al.óOO-lecia 90, będący zakładem budżetowym.
Wyłapywanie zwierząt z terenu miasta Zakład Gospodarki Mieszkaniowej prowadzi własnymi
siłami (tzn. ludzie, transport )
Na funkcjonowanie Schroniska Zakład Gospodarki Mieszkaniowej poniósł w 2006 r. koszty w
wysokości 118 501,11 zł( zakup karmy, usługi weterynaryjne, remonty wiat na schronisku,
wynagrodzenie personelu, transport, opał, energia i inne ) gmina zaś kwotę 25 675, 85 zł ( czynsz
dzierżawny za teren, usługi weterynaryjne, wykonanie nowych boksów).
Prosimy w przyszłości o informację dotyczącą zbiorczych danych liczbowych występować do
prowadzącego Schronisko tj. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej ul. 600-lecia 90 w Sochaczewie.

2006

Stan
początkowy
na
01.01.2006
109

Liczba
przyjętych/
wyłapanych
zwierząt
231

Liczba
wydanych
zwierząt (
adopcje)
142

Liczba
zbiegłych
zwierząt

10

Liczba
padfych
zwierząt

37

Liczba
zwierząt
poddanych
eutanazji
30

Liczba
zwierząt
zwróconych
właścicielowi
10

Stan
końcowy

111

Do wiadomości :
l . Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
Al.óOO-lecia 90
Sochaczew

2AS ĘPCA BURMISTRZ/

K, -zysztof Ciolkiewitiz



URZĄD MIASTA
08-300 Srko!óv;Fo-:;:E.ski

IK 7062/23/07

Sokołów Podlaski, dnia 19 marca 2007

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji Azylu pod Psim Aniołem

ul. Garncarska 37A
04-886 Warszawa

Odpowiadając na wniosek z dnia 08.03.2007 r. w sprawie udzielenie informacji
publicznej na temat sposobu i skutków wykonywania zadania opieki nad bezdomnymi
zwierzętami, Urząd Miasta w Sokołowie Podlaskim informuje:

Ad. 1) w 2004 Miasto Sokołów Podlaski ogłosiło przetarg na wykonanie zadania z zakresu
opieki nad bezpańskimi zwierzętami na terenie miasta Sokołowa Podlaskiego. W
przetargu wyłoniony został wykonawca, z którym podpisano umowę. Zakres prac
objętych umową obejmo wał całość zadania.

Ad. 2) Na koniec 2005 r. w Tymczasowej Przechowalni Bezpańskich Zwierząt w Sokołowie
Podlaskim przebywało 21 bezpańskich psów. W ciągu 2006 r. odłowiono 29 psów, z
czego 26 zwierząt zostało oddanych nowym właścicielom, l pies zdechł a 2 psy z
powodu nieuleczalnych chorób uśpiono.

Ad. 3) Koszt realizacji zadania w 2006 r. wyniósł 22.840,24 zł brutto. Na tą kwotę składały
się opłaty związane z wyżywieniem zwierząt, szczepieniem, leczeniem oraz
wynagrodzenie za kompleksową opiekę nad zwierzętami wypłacane w formie
miesięcznego ryczałtu.

;
.

j.

')
3

Tokarski

Sprawę prowadzi:

Szymon Leśniczuk
tel.(025)7817547



URZĄD GMINY
08-300 Sokołów Podlaski

ul. Piękna 2
woj. mazowieckie

Sokołów Podlaski 13.03.2007
PIS 6134/1/2006 *—"

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacja Azylu pod Psim Aniołem

Urząd Gminy w Sokołowie Podlaskim w odpowiedzi na pismo z dnia 08 marca 2006
roku informuje: w 2006r Nasza gmina nie miała podpisanej stałej umowy na wyłapywanie
bezdomnych zwierząt i zapewnienia im dalszej opieki. W 2006 roku było udzielone zlecenie
na złapanie trzech psów i zapewnienie im dalszej opieki w schronisku dla bezdomnych
zwierząt w Węgrowie Pani Adamczyk Jadwigi. Za realizację powyższego zadania za
umieszczenie w schronisku i zapewnienie im dalszej opieki gmina zapłaciła jednorazową
opłatę w wysokości 1050 złotych.

Z poważaniem

zard Domańsld



URZĄD GMINY
07-203 Somianka

woj. mazowieckie, pow, wyszkowski
lei. (029) 741 87 96; tan (029) 741 8714

Somianka dn. 14.03.2007r.

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT

Fundacji Azylu Pod Psim Aniołem

ul. Garncarska 37 A

04 - 886 Warszawa

Odpowiadając na wniosek o udzielenie informacji publicznej informuję, że

gmina Somianka w roku 2006r. podpisała 2umowy stałe wyłapanie Przychodnia dla

Zwierząt Pani Małgorzata Szmurło ul. Przytorowa 14 05 - 180 Pomiechówek i opiekę

bezdomnych psów z Fundacją dla bezdomnych Zwierząt w Józefowie ul. Strużanska 15

05-119 Józefów k/Legionowa.

W sumie wyłapano 18 sztuk zwierząt na łączną kwotę 12298 zł płacone każdorazowo za

schwytanie zwierzęcia i oparta na bieżącej ewidencji zwierząt przebywających w

schronisku.

Umowy opiewały na schwytaniu psa oraz transport psa do schroniska po przyjęciu psów

objęcie dostarczonych do schroniska zwierząt opieką, polegającą na zapewnieniu

pomieszczenia chroniącego go przed zimnem, upałami i opadami atmosferycznymi, z

dostępem do światła dziennego, a także odpowiednią karmą i stałym dostępem do wody,

opieką weterynaryjną oraz przekazaniem zwierząt pod opieką osobom zdolnym zapewnić im

odpowiednie warunki do życia. Zleceniobiorca zobowiązał się do prowadzenia ewidencji

przyjętego pod opiekę bezdomnego zwierzęcia.

W Mg J T

Andrzej Zotynski



URZĄD GMINY
SOŃSK

Sońsk dnia 16.03.2007
OŚ.7062/1 3/2007

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

W odpowiedzi na pismo z dnia 08.03.2007 roku dotyczące sposobu i skutków wykonywania

zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie", informuję:

Ad 1. W 2006 roku nasza gmina miała zawartą umowę z Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych w

w Ciechanowie na wyłapywanie bezdomnych zwierząt i utrzymywanie ich w schronisku dla

zwierząt.

Ad 2. W 2006 roku w wyniku przeprowadzonych akcji przez w/w firmę z terenu gminy Sońsk

wyłapano około 54 sztuk psów i umieszczono w schronisku.

Ad 3. Koszt związany z wyłapywaniem i utrzymywaniem zwierząt w schronisku opiewa na kwotę

ok. 12 rys. zł za 2006 rok.



Stanisławów dnia 13.03.2007r.

RliGK 6074/2/07

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

W odpowiedzi na pismo z dnia 08.03.2007r. w sprawie udzielenia
informacji publicznej na temat sposobu i skutków wykonywania zadania
" opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie" przewidzianego
ustawą o ochronie zwierząt.

1. Gmina Stanisławów ma podpisaną umowę z Panią Hanną Szczęsną zam.
Zamienię 91 a, 05-300 Mińsk Maź prowadzącą działalność gospodarczą
zarejestrowaną pod numerem 1484 w ewidencji działalności gospodarczej
wydane przez Wójta Gminy Mińsk- Maź zwanego dalej Zleceniobiorcą.

2. Pani Hanna Szczęsna posiada zawartą umowę pomiędzy p. Markiem
Klamczyńskim właścicielem firmy - usługi weterynaryjne prowadzącym Azyl
dla bezdomnych zwierząt w Wołominie ul.Sikorskiego 97.

3. w 2006r. zostało wyłapanych zwierząt na koszt gminy w ilości 6 szt.

4. koszt realizacji całego zadania wyniósł 3..418.00 zł. - forma płatności
przelewem.

GrażuneffZahórska.
Inspektor d/s gdspooarki gruntami



Urząd Gminy Stara Biała
Biała 68,09 - 411 Biała, pow. płocki

tel. /24/ 366-87-10, fax 1241365-61-65
e-mail: gmina@starabiala.pl

BIAŁA, dn. 2007-03-13
RGK.7062 - 18/07

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
Fundacji Azylu pod Psim Aniołem

Ul. Garncarska 37A, 04-886 Warszawa

W odpowiedzi na pismo z dnia 8 marca 2007 r. uprzejmie informuję, że w 2006 r.

został wyłapany i przekazany do Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Płocku l pies.

Koszt wyłapania i umieszczenia w ww. schronisku wyniósł 722,25 zł brutto.

Otrzymują:
(\) adresat
2. aa

Konto bankowe: B.S. Stara Biała 37903800040000001320000010
NIP 774-22-93-426 • REGON 000550568



URZĄD GMINY
26-806 Stara Błotnica

pow. bialobrzeski
woj. mazowieckie Stara Błotnica, dnia 16 marca 2007

R.6134/1/2007

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
Fundacji Azylu pod Psim Aniołem

ul. Garncarska 37A
04-886 Warszawa

Urząd Gminy w Starej Błotnicy informuje, że wyłapywanie bezdomnych zwierząt

zleca „Firmie Usługowo - Handlowej" z siedzibą w Grójcu, Poświętne 15 reprezentowanej

przez właściciela pana Leszka Żurowskiego.

W 2006 roku zostało wyłapanych 8 bezdomnych psów, za cenę 825 zł.

Należność została uregulowana przelewem.

INY



URZĄD GMINY
Starych Babicacn^ Stare Babice,dn.20.03.2007r.

RGKIO-6134/ 707

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

W odpowiedzi na Pana pismo z dnia 12 marca 2007 roku dot. sposobu
realizacji przez Urząd opieki nad bezdomnymi zwierzętami informuję:

1) w roku 2006 Gmina współpracowała z Panem Zbigniewem Jaworskim, który na
nasze zlecenie dokonywał wyłapywania bezdomnych zwierząt i zapewniał im
dalszą opiekę poprzez umieszczanie ich w schroniskach w Żabiej Woli,
Skierniewicach i Sulejowie.
2) w roku 2006 złapano łącznie 36 zwierząt.
3) koszt realizacji całego zadania to 28.038 zł. Płatność realizowana była za
każdorazowe wykonanie zadania.

Z-cj

mgr Jfanta Stepniak



Ul-

WÓJT OMINY StOC2ek' dn' 21-°3.2007r
07-104 5>TOCZEK

powiat węgrowski
woj. mazowieckie

RGI 7080/1/2007

Biuro Ochrony Zwierząt

Fundacji Azylu pod Psim Aniolem

04 - 886 Warszawa

ul. Gancarska 37a

W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej z dnia

08.03.2007r informuję, iż w 2006r nie zawieraliśmy umów na wyłapywanie

bezdomnych zwierząt. W miesiącu maju z terenu Gminy został umieszczony jeden

bezdomny pies w schronisku w Węgrowie prowadzonym przez Towarzystwo Opieki

nad Zwierzętami w Polsce, Oddział w Węgrowie, 07 - 100 Węgrów, ul. Przemysłowa

4/23 i za tę usługę zapłaciliśmy 350 zł.

Problem bezdomności psów na terenie Gminy Stoczek jest zjawiskiem

sporadycznym i na bieżąco rozwiązywanym.

Z poważaniem:

A

m
\r

Wójcik
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Sulejówek, dnia 20 marca 2007 r.
Ś i R 7080/8/07

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

W odpowiedzi na Pismo z dnia 08. 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,
informujemy, że:

• W 2006 roku Burmistrz Miasta Sulejówek zlecił pracę w zakresie chwytania i
transportu bezdomnych zwierząt do Schroniska z terenu Miasta Sulejówek Panu
Dominikowi Szostak oraz zawarł umowę na udostępnienie Schroniska dla
bezdomnych zwierząt z Panem Markiem Klamczyńskim, prowadzącym Lecznicę
Weterynaryjną i Schronisko w Wołominie, przy ul. Sikorskiego 97.

• W 2006 roku zostało wyłapanych i odwiezionych do schroniska 53 sztuki bezpańskich
zwierząt.

• Na powyższe zadanie w roku 2006 wydaliśmy około 26 tyś. zł. Koszt jednorazowej
usługi w zakresie chwytania, transportu bezdomnych zwierząt wynosił 120,- zł.
Ponadto ryczałtowo miesięcznie płaciliśmy za udostępnienie Schroniska 1498 zł,-
brutto.

Z poważaniem:



URZĄD MIEJSKI W SZYDŁOWCU
WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ
26 - 500 S z y d ł o w i e c , ul. K i l i ń s k i e g o nr 2
t l f . (O - x x x x - 48) 617 - 03 - 81 w. 36; fax 617 - 05 - 10; e - m a i ł : k o r a u n a l n y @ s z y d l o w i e c . p l
NIP 799 - 13 - 72 - 685, R E G O N 0 0 0 5 2 3 7 9 0
R a c h u n e k b a n k o w y : 2 0 1060 0076 0000 4 0 1 5 1000 0 1 1 7

Szydłowiec dnia 28 marca 2007 roku

Znak: GK.I.7082 III a.g.

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
Fundacji Azylu pod Psim Aniołem
04-886 Warszawa, ul Garncarska 3 7 A

dotyczy: opieki nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywania

Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Szydłowcu uprzejmie informuje
co następuje:

1. Gmina nasza w 2006 r. nie posiadała stałej umowy na wyłapywanie bezdomnych
zwierząt nie udzielała również zleceń na ich wyłapywanie. Wyłapywaniem
bezdomnych zwierząt zajmuj ą się przeszkoleni pracownicy Miejskiego Wysypiska
Śmieci.

2. W roku 2006 wyłapano 12 szt. bezpańskich psów, z tego 6 szt. przekazano chętnym
osobom, a drugie 6 szt. z uwagi na zbyt dużą agresywność zostało uśpione.

3. Na zadanie związane z wyłapywaniem bezdomnych psów w roku 2006 Gmina wydała
kwotę 1642,48 złotych tj. zakup karmy, eutanazja psów, usługi weterynaryjne, zakup
paliwa.

Z poważaniem:

pdarki Ko
C-s> .

;„gr ini.Kazimierz Piotrowski



ffL
URZĄD MIEJSKI W TARCZYNIE

Ref. Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
05-555 Tarczyn, ul. Rynek 8a (wejście od ul. Zatylnej)
tel. centrali: 022 715-79-00 wew.246 Fax:022 727-81-91

tel. bezp.: 022 727-74-78

GKiM/7015 /4?0/07 Tarczyn, 2007-03-15

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji Azylu pod Psim Aniołem

Ul. Garncarska 37A
04-886 Warszawa

W nawiązaniu do pisma z dnia 12.03.2007r. Urząd Miejski w Tarczynie

uprzejmie informuje, iż na zlecenie Urzędu usługi wyłapywania bezdomnych zwierząt

na terenie gminy świadczyły dwie firmy: Firma Usługowo - Handlowa, Leszek

Żurawski, ul. Poświetne 15/6, 05-600 Grójec oraz Fundacja EKO-FAUNA

Lorcin 23A, 05-190 Nasielsk.

W 2006 roku wyłapano z terenu gminy Tarczyn 44 psy, w tym 18

szczeniaków. Koszt realizacji zadania poniesiony przez gminę to 10300,-

(słownie: dziesięć tysięcy trzysta złotych). Płatności dokonywano w formie

jednorazowej za umieszczenie psa w schronisku.

Z poważaniem
Z

mgr Teresa Sitarek
Sekretarz Gminy



6, .

Teresin, dnia 23.03.2007 r.

Ui. WOJ

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

W odpowiedzi na pismo z dn. 08.08.2007 r. w sprawie udzielania informacji
publicznej Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Teresinie działający w
imieniu Urzędu Gminy Teresin przekazuje poniższe dane dotyczące roku 2006:

ad. l Gminny Zakład Gospodarki komunalnej w Teresinie udziela zleceń na
odłów bezdomnych psów firmie Grodzki Waldemar Interwencyjne
Odławianie Zwierząt Dzikich i Udomowionych adres: Milanówek ul.
Brwinowska 50.

ad.2 8 szt. psów odłowionych l pies po potrąceniu przez samochód leczony w
Klinice Zwierząt w Teresinie.

ad.3 5.160,00 zł - całkowity koszt zadania „opieka nad bezdomnymi
zwierzętami i ich wyłapywanie".

p.o. D Y R E K T O R A

isiakm



M-7
BURMISTRZ TŁUSZCZA

ul. Warszawska 10
05-240 TŁUSZC7

UGK-6134/3/2007 Tłuszcz, dnia 11 kwietnia 2007r.

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

W odpowiedzi na pismo z dnia 13.03.2007r. dotyczące udzielenia informacji publicznej na
temat sposobów i skutków wykonania zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich
wyłapywanie" przewidzianego ustawą o ochronie zwierząt na terenie gminy Tłuszcz uprzejmie
informuję, że:
1. Gmina Tłuszcz ma podpisaną Umowę Nr 273/VIII/2000 na wyłapywanie i odwożenie do

Lecznicy Zwierząt w Wołominie tj. siedziby Firmy bezpańskich psów.
Lecznica dla Zwierząt mieści się w Wołominie przy ulicy Sikorskiego 97 i jest reprezentowana
przez Marka Klemczyńskiego i Krzysztofa Kępińskiego - lekarzy weterynarii.

2. W roku 2006 na zgłoszenie Gminy wyłapano i odwieziono do schroniska 24 psy
3. Koszt realizacji w/w zadania na cały rok 2006 przedstawiał się następująco:
- udostępnienie schroniska - 7200,00 zł (600,00zł miesięcznie jest to opłata stała x 12 miesięcy)
- wyłapanie i odwiezienie do Lecznicy zwierząt w Wołominie - 4800,00 zł (200,00zł za

jednego psa)
- czynności lekarsko-weterynaryjne wykonane na zlecenie Gminy w przytulisku w Wólce

Kozłowskiej należącym do Pani Liliany Dziewiałtowskiej - 2876,00 zł.
Łączne wydatki na ten cel w roku 2006 wyniosły - 14876,00zł.



UR^ĄD GM.Vr-

Trojanów,dn 12.03.2007r.
NRG.6074/2/07

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

W odpowiedzi na wniosek z dnia 08.03.2007r informuję, że Gmina
Trojanów nie miała podpisanych stałych umów na wyłapywanie bezdomnych
zwierząt, natomiast wydano trzy zlecenia na wyłapanie i zabranie 7 szt. psów do
schroniska, koszt realizacji całego zadania wyniósł 3145,80zł.
Forma zapłaty- przelew
19.04.2006r.-2247,00zł
08.05.2006r. - 449,40zł
30.08.2006r. - 449,40zł
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GK.6134/2/07 Warka, dnia 15.03.2007

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

W odpowiedzi na pismo z dnia 08.03.2007 informujemy, iż Urząd Miejski w Warce w
roku 2006 udzielał zleceń na wyłapywanie bezdomnych psów Panu Leszkowi Zurawskiemu,
który posiadał Targowisko Zwierząt w Słomczynie, 05 600 Grójec, w załączeniu
przesyłamy kopie faktur za wyłapywanie bezdomnych psów z miasta i gminy Warka w 2006r.

,o KIEROWNIKA WYDZIAŁU
GOSPODARKI KOMUNALNEJ

l MIESZKANIOWEJ

fr
mgr inż. Krzysztof Chojecki
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P̂̂ K̂ e15,6•ŝ K 'J< ̂ c-or.-so-^o
;4^P 7S7-102-51-S6

— -v&yJO\J^MC

r —



ORYGINAŁ KOPIA

y da U<W ffliej&h' n Harce

il:f\kAj o&ted/ l L^3 *'"~/n
L __4dO

ca nie jest płatnikiem podatku VAT



C

c

"'r? ft M 'f-'-".'-' ••'f'*--~i'1: "~- '- r-' MfYMi;f IKJAA UiiOuCTrJu?I^wUtD
Leszek Żurawski

tei. 0-fc>93-S6-S6-8S
797-102-81-36

dla

4

Nazwa towaru Ilość J-m.
Cena

jednosŁ

Sprzedawca nie jest płstnikiem oocatku VAi

j

Forma otamości: . '%

j -j SroaeK transportu:"

,
05-300 G



BSKWU »JÓ!>: :!.̂ f:̂ -'̂ ft8l5
ts!. 0-6b*-i-3o-3\i-36
HP 797-102-81-88

fe-J" l̂ 1l'Vt-\;'waa! ii j 9ftoQ flali î !Mj_EQ3jŁ- I
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07-311 W ą s e w o
pow.osirowski woj.mazowiecki." Wąsewo , dnia 19.03.2007 r

RI.6134/1/07

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

W odpowiedzi na Państwa wniosek, dotyczący udzielenia informacji publicznej

na temat opieki nad bezdomnymi zwierzętami, Urząd Gminy w Wąsewie

informuje:

1.Wyłapywanie bezdomnych zwierząt na terenie gminy prowadzi Schronisko dla

Bezdomnych Zwierząt w Ostrowi Mazowieckiej ul. Bąkówka, na podstawie

jednorazowych zleceń.

2.W 2006 r odłowiono i przekazano do schroniska 4 bezdomne psy.

3.Koszt realizacji całego zadania w 2006 r wyniósł 2202,10 zł.

4.Forma płatności ;opłata jednorazowa za odłowienie i umieszczenie zwierzęcia w

schronisku .

Rafał



AŻ

Tadeusz Wypych

From: "Agnieszka Łazarska" <agnieszka.lazarska@wegrow.com.pl>
To: <biuro@psianiol.org.pl>
Sent: 18 kwietnia 2007 09:18
Subject: Opieka nad bezdomnymi zwierzętami w Węgrowie

W odpowiedzi na Państwa pismo z dnia 8 marca 2007 roku , Urząd Miejski w Węgrowie informuje że
17 maja 2006 roku zostało podpisane Porozumienie z Towarzystwem Opieki na Zwierzętami Oddział w Węgrowie w zakresie zbierania
zwierząt i opieki nad nimi na terenie Miasta Węgrowa.W 2006 roku na terenie Miasta zostało złapanych 38 bezpańskich psów. W 2006 roku
koszt realizacji całego zadania wyniósł 14836,00 zł. Forma płatności, opłata jednorazowa za umieszczenie psów w "przytulisku",

No virus found in this incoming message.
Checked by AVG Free Edition.
Version: 7.5.446 / Virus Database: 269.5.1/765 - Release Datę: 2007-04-17 17:20

2007-04-18
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URZĄD GMIN Y

' dnia 14 czerwca 2007r'
województwo mazow-eckie

•6-

SPOS-OS 7062-3/07

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji Azylu pod Psim Aniołem

ul. Garncarska 37A
04-886 Warszawa

Dot. pisma w sprawie udzielenia informacji publicznej na temat sposobu i skutków wykonywania
zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie" przewidzianego ustawą o ochronie
zwierząt.

W odpowiedzi na powyższe pismo, Urząd Gminy Wiązowna informuje, że na terenie Gminy
Wiązowna w 2006r. Wyłapywano bezdomne zwierzęta. Powyższą usługę wykonywał dla Gminy na
podstawie umowy rocznej, lekarz weterynarii P. Stanisław Szymczyk, prowadzący działalność gospodarczą w
Płońsku przy ul. Młodzieżowej 17-Specjalistyczną lecznicę małych zwierząt , sklep zoologiczne wędkarski,
wpisany do ewidencji działalności gospodarczej pod nr 323/91 w Urzędzie Miejskim w Płońsku.

W 2006r. na terenie Gmin Wiązowna wyłapano 25 bezdomnych zwierząt.
Ogólny koszt realizacji w/w zadania w 2006r. wyniósł 11502,50zł.
W koszt usługi wyłapania zwierząt wchodziły koszty związane z przyjęciem bezdomnych zwierząt do
schroniska i dalszej opieki nad nimi.

k

LA&li 8$-'C A WÓJTA

ingnłktrnomie/ Tkaczyk



Urząd Gminy Wieliszew M*2-
ul. McdMaska l

05-135 W 1 E L I S Z E W
tal. 782-22-32; fax 782-27-?3

Wieliszew, dnia 19 marca 2007r.

OSR HU.7080-4/07

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

W odpowiedzi na pismo z dnia 8 marca 2007r. Urząd Gminy Wieliszew

informuje co następuje:

Ad.l. Bezdomne zwierzęta z terenu gminy Wieliszew znajdują opiekę w Schronisku

w Krzyczkach, gm. Nasielsk prowadzonym przez Fundację „Eko-Fauna"

w Lorcinie.

Ad.2. W 2006r. przekazano do schroniska łącznie 39 bezdomnych dorosłych psów

i szczeniąt.

Ad.3. Forma ryczałtowa za opiekę nad bezdomnymi zwierzętami w 2006r, wyniosła

2000zł/miesiąc ti 24 OOOzł w skali roku. Koszt za zadania związanie

z wyłapywaniem i transportem bezdomnych zwierząt wyniósł 4 óOOzł.

Z poważniem:

2 u Wójta r
Kisro** R?W{.

Oclony Cfn*wi!*:, t̂aicmc Hanow i

inł. Rrfrftnrłi ŁrrripkouJska



URZĄD GMINY
w Wildze

08-470 WILGA
ul Warszawska 38

$ 71

Wilga 10.05.2007
G.7410-13/2007

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

W odpowiedzi na pismo z dnia 8 marca 2007r w sprawie
udzielenia informacji na temat opieki nad bezdomnymi zwierzętami -informujemy:

1. w 2006r Gmina nie posiadała stałej umowy na wyłapywanie bezdomnych
zwierząt. W pojedynczych przypadkach korzystaliśmy z usług Przedsiębiorstwa
Wielobranżowego „ PERRO" z siedzibą w Zamieniu / K.Mińska Mazowieckiego

2. W sumie w 2006r odłowiono 4 psy oraz uśpiono l -go chorego psa.
3. Koszt całego przedsięwzięcia w 2006 r zamknął się sumą 1700 zł

Gmina nie posiada umowy z żadnym schroniskiem, a umieszczaniem tam
bezpańskich zwierząt leży w gestii w/w wykonującej Nam usługę.

INSPEKTOR DO SPRAW GEODEZJI
| GOSPODARKI GRUNTAMI

"V _-

l



Winnica, dnia 12 marca 2007 r.
URZĄD GMINY WINNICA

06-120 Winnica, ul. Pułtuska 25
pow. pułtuski, woj. mazowieckie

REGON 000548360. K"• ,03-10-02-289
tol, /0-23/ 69 V, C92. w /0-23/ 69 14 025

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

Urząd Gminy w Winnicy, udzielaj"ąc odpowiedzi na wniosek z dnia 8 marca 2007 r.

na temat sposobu i skutków wykonania zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i

ich wyłapywanie" informuje, że:

1. Gmina Winnica w 2006 roku udzielała zlecenia Fundacji „Centrum Ochrony

Środowiska, ul. Dąbrowskiego 18, 05-190 Nasielsk.

2. Liczba wyłapanych zwierząt w 2006 roku to 5 sztuk.

3. Koszt realizacji tego zadania wyniósł 1.050,00 zł. Forma płatności za opiekę

oparta była na bieżącej ewidencji zwierząt przebywających pod opieką.

oso w PIW^A PJN

'mgr Janusz

Ę ORGANU GMINY

Szubert



Wiskitki dnia 18.03.2007

URZĄD GMiWY WISKiTKt
96-315 Wiskitki, ul. Kościuszki r.r 1
tel. 855-47-58, 856-72-12, 056-72-16
tel.856-72-84. fax 855-41-54 BIURO
M I P 838-14-35-466. regon' 000546549

Ochrony Zwierząt
Fundacja Azylu pod
Psim Aniołem
04-886 Warszawa

Odpowiadając na pismo w sprawie udzielania informacji publicznych na temat opieki
nad bezdomnymi zwierzętami uprzejmie informuję:

1. W 2006r. gmina Wiskitki udzielała zleceń Przedsiębiorstwu Wielobranżowemu Zbigniew
Jaworski 05- 870 Błonie ul.Krótka 3. Usługa polegała na wyłapaniu i umieszczeniu
bezdomnych zwierząt w schronisku.

2. Zbiorcze dane liczbowe o zwierzętach wyłapanych i umieszczonych w schronisku w 2006r.
Wyniosła 32 szt.

3. Koszt realizacji całego zadania wyniósł 5200,00 zł w tym usługa za wyłapanie oraz
jednorazowa forma płatności za umieszczenie w schronisku.

Mani



WÓJT GMINY
WI£NIESLkie Wiśniew, dnia21.03.2007r.pow, siedlecki, wo.i. mazowie<

RiG.6073/4/07

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

W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej z dnia 8 marca 2007 r.

uprzejmie informuję:

Ad. 1. Gmina nie ma zawartej stałej umowy na wyłapywanie bezdomnych zwierząt.

Zajmują się tym pracownicy tutejszego Urzędu.

Ad.2. Przede wszystkim staramy się zapewnić opiekę bezdomnym zwierzętom u osób

prywatnych. I tak w 2006 roku wyłapano trzy psy, które zostały następnie oddane do

adopcji mieszkańcom gminy tj. p. Wiesławowi Pawlikowi zam. Wólka Wiśniewska,

p. Dariuszowi Sadokierskiemu i p. Janowi Adamczykowi - zam. w Wiśniewie.

Poza tym, w przypadku braku osób chętnych do przyjęcia zwierząt, Gmina ma

możliwość dostarczenia ich do Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Ostrowi

Mazowieckiej.

Ad.3. Gmina posiada samochód dostawczy, którym przewożone były złapane psy do

nowych właścicieli. Koszt zużytego paliwa szacuję na kwotę około 300 zł- nie licząc

kosztów osobowych pracowników zatrudnionych w tut. Urzędzie.

KrdyMof Kryszczuk



/uz

Wołomin, 23 marca 2007 r.

URZĄD MIEJSKI
W WOŁOMINIE

UL. OGRODOWA 4, 05 - 200 WOŁOMIN
TEL. 763-30-00, PAX. 763-30-66

e-mail:um@um.wolomin.pl

WE-7082/ 2 707

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji Azylu pod Psim Aniołem

ul. Garncarska 37 A
04-886 Warszawa

Urząd Miejski w Wołominie uprzejmie informuje, że:

1. Gmina Wołomin w 2006 r. zawarła umowę na wyłapywanie, przyjmowanie i
utrzymywanie bezdomnych zwierząt z terenu gminy Wołomin z firmą Usługi
Weterynaryjne lek. wet. Marek Klamczyński z siedzibą przy ul. Sikorskiego
97, 05 -200 Wołomin.

2. Liczba wyłapanych zwierząt z terenu gminy Wołomin w 2006 r. wyniosła 130
sztuk.

3. Kosz realizacji umowy z 2006 r wyniósł 69 550 zł. Wykonawca otrzymywał
wynagrodzenie comiesięcznie, które odpowiadało ilości wyłapanych zwierząt
w danym miesiącu. Zgodnie z umową stawka za jedno wyłapane lub przyjęte
zwierzę wynosiła 535 zł brutto.

' Y

ury Gminy

fnż. Leszek Boruc



URZĄD
Wydzial Gospodarki Koir.unalnej

Mieszkalnictwa i Rolnictwa
07-20eWY8ZKOW Wyszków, dnia 20.03.2007 r

GKM 7080/1 /2007

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

W odpowiedzi na Państwa pismo z dnia 8.03.2007 r Urząd Miejski

w Wyszkowie informuje, że w 2006 roku:

- wyłapywaniem zwierząt zajmował się Pan Marek Kośnik;

- po złapaniu bezdomnego zwierzaka Pan Kośnik dostarcza go do schroniska

dla zwierząt;

- złapano 83 szt bezpańskich psów;

- koszt realizacji całego zadania wynosił 49.750,00 zł.;

- formą płatności za opiekę była jednorazowa opłata za umieszczenie zwierzęcia

w schronisku.

NACZELNIK WYDZIAŁ



URZĄD GMINY i MIASTA WYSZOGRÓD
ul. Rębowska 37

09-450 Wyszogród

Wyszogród dnia 14.03.2007

UGiM-7050-2/2007

B I U R O
O C H R O N Y Z W I E R Z Ą T
Ul. Garncarska 37A
W A R S Z A W A

W odpowiedzi na Wasze pismo z dnia 08.03.2007r w sprawie udzielenia informacji
publicznej dotyczącej sposobu i skutków wykonywania zadania p.n „opieka nad bezdomnymi
zwierzętami i ich wyłapywanie", Urząd Gminy i Miasta w Wyszogrodzie uprzejmie
informuje, że:
- gmina nie posiada stałej umowy na wyłapywanie bezdomnych zwierząt, zaś w roku 2006
udzieliła jednego zlecenia na wyłapanie 8 szt. bezdomnych psów,
- koszt wyłapania jednego bezdomnego psa wyniósł 600 zł + podatek VAT 7% psy zostały
umieszczone w schronisku dla bezdomnych zwierząt w Celestynowie.

Otrzymują;
1. Adresat
2. a/a

mny i wiiasta



URZĄD GMINY
w ZABROD2IU

07-230 Zabrodzie, ul. W!. S!:, łlsymonta 51
te!. 029 757 12 28, fax 029 757 12 61
REGON OOOS5CSS7, N!P 762-14-33-294 Zabrodzie, dnia 19.03.2007r.

Nr 7080/l/2007r.

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji Azylu pod Psim Aniołem

04-886 Warszawa ul. Garncarska 37A

W odpowiedzi na Wasze pismo Urząd Gminy w Zabrodziu, 07-230 Zabrodzie, pow.

wyszkowski uprzejmie informuje:

Ad. Nr l .

Gmina Zabrodzie ma podpisane stałe umowy:

- na wyłapanie bezdomnych zwierząt i dostarczenie ich do schroniska z Panem

Janem Markiem Kośnikiem, zam. Wyszków, ul. Zakręcie nr 49

- na przyjmowanie bezdomnych zwierząt ze schroniskiem dla Bezdomnych

Zwierząt s. c. w Ostrowii Mazowieckiej ul. Bąkówka

Ad. Nr 2.

W 2006r z terenu Gminy wyłapano i dostarczono do schroniska 20 szt. bezdomnych

zwierząt /psy/.

Ad. Nr 3.

W 2006r koszt wyłapywania i dostarczania do schroniska bezdomnych zwierząt

wyniósł: 3400 zł /trzy tysiące czterysta złotych/

- za przyjęcie i przetrzymywania zwierząt w schronisku gmina zapłaciła 7686 zł

/siedem tysięcy sześćset osiemdziesiąt sześć złotych/

Ogółem koszty w 2006r wyniosły 1 1086 zł /jedenaście tysięcy osiemdziesiąt sześć złotych I.

Formy płatności:

- za wyłapanie i dostarczenie bezdomnych zwierząt do schroniska każdorazowo na

podstawie zlecenia w kasie Urzędu Gminy - gotówką

- za przyjęcie i przetrzymanie w schronisku, po przedstawieniu rachunku,

każdorazowo - przelewem

. / • -f dak



BURMISTRZ GMINY
ZAKROCZYM

05-170 Zakroczym, u ' , Warszawska l
woj. mazowieckie Zakroczym, dnia 19.03.2007r.

GKŚ.7620/3/07
Biuro Ochrony Zwierząt

Fundacji Azylu pod Psim Aniołem
04-886 Warszawa,

ul.Garncarska 37A

W nawiązaniu do wniosku o udzielenie informacji publicznej na temat bezdomnych
zwierząt lub pozostających bez dozoru informujemy, że w 2006r. Gmina realizowała obowiązek
zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom znajdującym się na terenie gminy poprzez zlecenie
usługi odławiania i utrzymania bezdomnych zwierząt z terenu miasta i gminy Zakroczym
wyspecjalizowanemu w tym zakresie schronisku
- Fundacji „EKO-FAUNA" 05-190 Nasielsk Lorcin 23a.
Do obowiązków schroniska w ramach zlecenia należało:
a) przyjmowanie i przetrzymywanie każdej ilości zagubionych , zabłąkanych i porzuconych lub z

innych przyczyn bezdomnych zwierząt ( w szczególności psów ) , które w wyniku zdarzeń
losowych nie są zdolne do samodzielnej egzystencji,

b) objęcie bezdomnych zwierząt opieką polegającą na zapewnieniu pomieszczenia chroniącego je
przed zimnem, upałami i opadami atmosferycznymi, z dostępem do światła dziennego ,
umożliwiającego zmianę pozycji ciała , odpowiednią karmę i stały dostęp do wody ,

c) zapewnienie opieki weterynaryjnej bezdomnym psom oraz podejrzanym o wściekliznę w
okresie kwarantanny,

d) przyjmowanie z interwencji zwierząt bezdomnych i poszkodowanych,
e) leczenie przyjętych chorych zwierząt , rokujących nadzieję na wyzdrowienie ,
f) usypianie ślepych miotów zwierząt bezdomnych ( dostarczonych przez mieszkańców ) na koszt

Wykonawcy,
g) poszukiwanie nowych domów dla zwierząt porzuconych , bezdomnych lub tych , które nie są w

stanie przeżyć na wolności lub którym wypuszczenie na wolność może przysporzyć cierpień,
h) przekazywanie zwierząt do adopcji osobom zainteresowanym ich posiadaniem, zdolnym

zapewnić im należyte warunki bytowe ,
2) Wyłapywanie i transport bezdomnych zwierząt do schroniska :

Wykonawca zapewniał w razie potrzeby pomoc i opiekę lekarsko - weterynaryjną podczas
wyłapywania i transportu zwierząt ,

a) używane przy wyłapywaniu zwierząt bezdomnych urządzenia i środki nie mogą stwarzać
zagrożenia dla ich życia i zdrowia ani zadawać im cierpienia ,

b) Wyłapywanie zwierząt będzie odbywać się na podstawie zgłoszenia w ciągu 2 dni ,
niewykonanie w terminie tej czynności będzie pociągało za sobą naliczanie kary w wysokości
20 % wynagrodzenia za wyłapanie l psa.

3) Zbieranie , transport i unieszkodliwianie zwłok bezdomnych zwierząt.

Ilość wyłapanych bezdomnych psów w 2006r. wynosiła 10 szt

Koszt realizacji całego zadania za 2006r. wynosił 6.000 zł. Obowiązującą formą płatności było
wynagrodzenie jednorazowe za odłowienie i utrzymanie l psa, oparte na miesięcznej ewidencji
zwierząt wyłapanych. 3 [/

Z poważaniem7

-J



o- .,•-.%
Zakrzew dnia 14.03.2007

G. 6052/4/07

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
FUNDACJI AZYLU POD PSIM ANIOŁEM
04-886 WARSZAWA

S

URZĄD GMINY w ZAKRZEWIĘ w odpowiedzi na Wasze pismo
z dnia 8.111.200̂ 7 dotyczące opieki nad bezdomnymi zwierzę-
tami podaje jak niżej

I. W roku 2006 gmina Zakrzew posiadała umoę z Urzędem
Miejskim w Radomiu na przekazywanie za odpłatnością
bezdomnych psów do Miejskiego Schroniska w Radomiu.
Ponadto bezdomne psy przekazywano chętnym mieszkańcom
do dalszego utrzymania

II. Do Miejskiego Schroniska w Radomiu w roku 2006 prze-
kazano 15 psów

III. Za umieszczenie i opiekę bezdomnych psów w schronisku
Urząd Gminy płacił za wystawione faktury przez schro-
nisko. Zapłacono 5999 zł.



MIEJSKI ZAKŁAD KOMu:,.-,LNY /H?
05-091 ZĄBKI

ui. Wojska Polskiego 10
NIP-125- 09-51-145. Reg, 013301869 Ząbki? ̂  14 „̂ ^ 2007r

MZK/638/2007

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

W odpowiedzi na Wasze pismo z dnia 8 marca 2007r. Miejski Zakład Komunalny w Ząbkach

informuje:

ad 1. z lecznicą dla zwierząt ul. Sikorskiego 97,05-200 Wołomin

ad 2. 4 koty, l sarnę, 33 psy

ad 3. 5960 zł - opłata ryczałtowa za l zwierzę

z poważaniem



U R Z Ą D G M I N Y
Z B U C Z Y N

08-106 Zbuczyn, ul. Jana Pawła II l
KBG: OGOSSme N1P 821-16-61-61'.

tei./fax025-Mi-ć3-!M
WI.61 34-3/07

7Vmr7vn Hnia 1 S 01 7007 rADuczyn, ćmią ID.UJ.ZUU/ r

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

W odpowiedzi na pismo z dnia 8 marca 2007 roku dotyczącego sposobu i skutków

wykonywania zadania „opieki nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywaniem",

Urząd Gminy Zbuczyn informuje, iż gmina nie ma podpisanej umowy na wyłapywanie

bezdomnych zwierząt. Powyższe zadania wykonywane są przez pracowników urzędu.

W roku 2006 na terenie naszej gminy zostało złapanych 6 bezdomnych psów, które

dalszą opiekę maj ą zapewnioną na terenie oczyszczalni ścieków w Zbuczynie.

Jj^oz*^' Vos7^ utrz^'rn£inići bszclcnirwcfi n?.ó\v 'lopission^ch w roku 2006 ""'niósł

3.422,53 zł.

W YUZUfCF INFRASTRUKTURA

Sporządził: Wojciech Kubak
/tel. 6416-390 wew. 13/



URZĄD MIASTA ZIELONKA
ul.Lipowa 5

05-220 ZIELONKA
woj.mazowieckie

MK> 6134 - ̂  /07 Zielonka 21 marca 2007 r.

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

u> O

W odpowiedzi na Państwa pismo z dnia 8 marca 2007 r. Urząd Miasta
Zielonka uprzejmie informuje, że od ponad dwóch lat problemy bezdomności
zwierząt domowych rozwiązywane są przy dużym zaangażowaniu mieszkańców
naszego miasta, którzy użyczają swoich domów jako rodziny zastępcze do
czasu znalezienia opiekunów docelowych - adopcje i ponoszą koszty
utrzymania zwierzęcia.

Gmina nasza de facto sprawuje opiekę nad bezdomnymi zwierzętami:
ratuje - leczy -skierowuje do adopcji, działając w oparciu o zapisu ustawy o
ochronie zwierząt. Nie było więc potrzeby podpisywania umowy ze
schroniskiem, zaś wyłapywaniem zwierząt od kilku lat zajmuje się Fundacja w
Obronie Zwierząt „MAJA", która świadczy te usługi gratis.

W roku 2006 podpisano ponad 30 umów adopcyjnych. Każda umowa
zawiera również fotografię zwierzęcia i osoby, która je adoptowała.

Ogólne koszty, które poniosła Gmina na opiekę nad bezdomnymi
zwierzętami zamknęły się w kwocie 37 212,83 PLN. Należy też dodać, że
mieszkańcy wielokrotnie sponsorowali koszty transportu zwierząt do klinik, jak
również wydatnie wspomogła Gminę w zakresie sponsorowania kosztów pobytu
w klinice i zabiegów operacyjnych jedna z fundacji.

O ^ Gw

B



URZĄD MIEJSKI w ZWOLENIU 7 , - On m onrw
26-700 ZWOLEŃ Zw°len 20-03-2007

woi. mazowieckie

OEG - 6073/2/2007

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacja Azylu pod Psim Aniołem

ul. Garncarska 37A
04-886 Warszawa

W odpowiedzi na pismo z dnia 08. marca 2007 r. Urząd Miejski w
Zwoleniu informuje, że :

1. Posiadamy umowę ze Schroniskiem dla bezdomnych zwierząt w Puławach ul.
Deblińska 2 dotyczącą wyłapywania bezdomnych zwierząt z terenu Miasta i
Gminy Zwoleń.

2. W Schronisku dla bezdomnych zwierząt w Puławach umieszczonych zostało 8
bezdomnych psów pochodzących z terenu Gminy i Miasta Zwoleń.

3. Koszt realizacji zadania zgodnie z zawartą umową w 2006r. roku wyniósł
2300zł.

Z up. BURMISTRZ
">gr inż. Ark .

Kierowrii
'

../t

'usz Sulimc



Urząd Gminy w Żabiej Woli
Referat Gospodarki

Komunalnej i Inwestycji
ul. Główna 3, 96-321 Żabia Wola

pow grodziski, woj. mazowieckie
Tel 0-46 857 81 82, 0-46 857 81 99

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

GKR-7062/8/07 data:24.04.2007r

W nawiązaniu do Państwa wniosku dotyczącego podania informacji na temat
opieki nad bezdomnymi zwierzętami na terenie Gminy Żabia Wola uprzejmie informuję :

1. Gmina Żabia Wola w 2006r na wyłapywanie i utrzymywanie bezdomnych zwierząt
udzieliła zlecenia firmie Interwencyjne Odławianie Zwierząt Dzikich i
Udomowionych z Milanówka na odłowienie 2 szt zwierząt ,oraz miała zawartą
umowę z FundacjąEKO- FAUNA z Nasielska.

2. Ogółem w 2006r wyłapano na terenie Gminy 16 szt bezdomnych zwierząt,
koszty z tym związane to kwota 12 lOOzł.

Kierownik Referatu Gospodarki
Komunalnej i Inwestycji

w Urzędzi^^Snjiny w Żabiej Woli

ZwaTaras



URZĄD MIASTA
Żyrardów,2007-03-21

GK.II. 7028-5/2007

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji Azylu pod Psim Aniołem

UL Garncarska 37 A
04-886 Warszawa

W związku z Państwa wnioskiem z dnia 8 marca 2007r informujemy, że Urząd Miasta
w Żyrardowie w roku 2006 miał podpisaną umowę na wyłapywanie bezpańskich zwierząt
z Przedsiębiorstwem Wielobranżowym reprezentowanym przez Zbigniewa Jaworskiego
z siedzibą w 05-870 Błonie, ul. Krótka 3. Koszt realizacji całego zadania wyniósł 8 000 zł.
W roku 2006 z terenu miasta Żyrardowa wyłapanych zostało 45 bezpańskich psów.
Miasto Żyrardów realizując ustawę o oclironie zwierząt pokrywa koszty utrzymania
Schroniska dla bezdomnych zwierząt w zakresie opieki nad tymi zwierzętami. Schronisko dla
bezdomnych zwierząt z siedzibą w Żyrardowie, ul.Czysta 5 podlega bezpośrednio
Kierownikowi Zakładu Budżetowego „Targowisko Miejskie" Panu Pawłowi Owczarkowi.

/
Z-ca Prezydenta Miasta

^
Grzegorz Obłękowski
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