JRZĄD GMINY ANDRZEJEWO
i7-305 Andrzejewo, ul. Warszawska 36
tel. (0-86) 271-70-03
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NIP 723-123-41-38

UG. 7080/2/08

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

W odpowiedzi na pismo z dnia 11 lutego 2008 roku dotyczącego udzielenia informacji
na temat sposobu zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywania Urząd
Gminy w Andrzejewie informuje, że nie jest podpisana stała umowa

na wyłapywanie

bezdomnych zwierząt, ponieważ nie było zgłoszeń o istniejących bezdomnych zwierzętach
na terenie gminy Andrzejewo, jednak gdyby przypadki takie wystąpiły wyłapywanie będzie
odbywać się przez podmioty wyłapujące w/w zwierzęta na zlecenie Gminy.
Z poważaniem

mgr ANDRZEJ,

MOLENDA

<;„,„,„.„-V..^..

Urząd MSasta i Gminy w Białobrzegach

WYDZIAŁ INWESTYCJI, INFRASTRUKTURY l FUNDUSZY STRUKTURALNYCH
Białobrzegi, dnia 19 lutego 2008 roku

WIIiFS 7062/7/2008
BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
Fundacji dla Zwierząt „Argos"
ul. Garncarska 37 A
04-886 Warszawa

W odpowiedzi na Państwa podanie z dnia 11 lutego 2008 roku, w sprawie udzielenia
informacji na temat sposobu rozwiązania problemu bezdomnych zwier/ąt na terenie naszego
miastu i gminy, Burmistrz Miasta i Gminy Białobrzegi przekazuje następujące informacje:
ad 1. W 2007 roku miasto i gmina Białobrzegi miała podpisaną umowę na
wyłapywanie bezdomnych zwierząt i dalszą ich opiekę / Firmą Usługowo-Handlową Leszek
Żurawski, z sied/ibą05-600 Grójec, ul. Poświętne 15.
ad 2, W roku 2007 w/w podmiot wyłapał 26 psów, co zostało udokumentowane
w formie zdjęć.
ad 3. W 2007 roku na powyższy cel miasto i gmina wydały łąc/nie 5.12>
płatności - każdorazowo wypłata gotówki w kasie ur/.ędu po udok
w formie /.djęć wykonania umowy.
Z poważaniem

Spraw? prowadzi: Grzegorz Czwordon
lei, 048 ó 132572 wew, 25
e-tnail: rrg@bialobi7-egi.pl

adres: Plac Zygmunta Starego 9
26-800 Białobrzegi, woj. mazowieckie

tel/fax. 04H 613 2572 wew, 24 i 25
NTP 798-1/.S-1S-8S; REGON 000^7641

Bielany, dnia 18.02.2008r.
Wójt Gminy Bielany

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
Fundacji dla Zwierząt „ Argos "
ul. Garncarska 3 7A
04-886 Warszawa

W odpowiedzi na pismo z dnia 11 lutego 2008r.; Wójt Gminy Bielany informuje,
że w 2007 roku w Gminie Bielany nie wystąpiły zgłoszenia konieczności wyłapywania
bezdomnych zwierząt, w związku z tym nie poniesiono kosztów realizacji
przedmiotowego zadania.
oźniak

Sprawę prowadzi:
Bryńczak Barbara,
tel. 025/787-80-13

Kl,
RiWSTRZ MIASTA I GMINY
3IEŹUŃ
woj. mazowieckie

Bieżun, dnia 18 lutego 2008r.
OŚGNiDG 6052-1/2008

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

Urząd Miasta i Gminy Bieżun, na Państwa wniosek z dnia 15.02.2008r. udziela informacji publicznej na
temat sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka

nad bezdomnymi zwierzętami i ich

wyłapywanie".
Burmistrz Miasta i Gminy Bieżun nie zawarł dotychczas umowy na wyłapywanie bezdomnych zwierząt
oraz nie zlecał takiego działania w 2008r.

Z up. BURMISTRZA
mgr inż. Krzysztof Zakrzewski
SEKRETARZGM1NY

AŻ

Urząd Gminy w Błędowie

pow. g r ó j e c k i
w o j . mazowieckie
05-620 Błędów. ul.Sadurkowska 13
fl c
tel.(<M8)6fi- - -0!0:fax(048)66-80-655

Błędów, dnia 20.02.2008

RŻL-IV-7f?f.f/. 1/2008

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

W odpowiedzi na pisam z dnia 11.02.2008 r. Wójt Gminy Błędów
przesyła odpowiedz na wniosek o udzielenie informacji publicznej.
1. Czy i z kim gmina miała w 2007 r. stałe umowy albo udzielała zleceń na
wyłapywanie bezdomnych zwierząt i /lub zapewniała im opiekę?
- Urząd Gminy nie ma podpisanej żadnej umowy na świadczenie
takich usług. Korzysta z usług 2 instytucji zajmujących się
odławianiem bezpańskich zwierząt. Koszty realizacji tych że usług
pokrywane są w miarę potrzeb na bieżąco, za każde wykonane
zlecienie.
2. Jakie są zbiorcze dane liczbowe o zwierzętach wyłapanych i/lub
utrzymywania na koszt gminy w 2007 roku?
- Gmina korzysta z usług dwóch firm zajmujących się świadczeniem
takich usług:
- I firma — 200 zł za odłowienie zwierzęcia,
- II firma - 500 zł za odłowienie zwierzęcia.
Współpracowaliśmy również z lekarzem weterynarii.

URZĄD MIASTA i GMINY
w Błoniu
05-870 B Ł O N I E , Rynek 6

tel. (22) 7253004. fax (22) 7253067

Błonie, dnia 15.02.2008r.

OŚ-7620/10/2008
Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji dla Zwierząt „Argos"
ul. Garncarska 37A,
04-886 Warszawa
W odpowiedzi na pismo z dnia 11 lutego b.r. dot. udzielenia informacji publicznej w
sprawie opieki nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywania uprzejmie informuję , iż:
1. w ubiegłym roku Gmina miała podpisaną umowę z Fundacją „EKO-FAUNA" z siedzibą w
Lorcinie 23 A, gmina Nasielsk, prowadzącą schronisko dla zwierząt w Krzyczkach Pieniążkach w gminie Nasielsk.
2. Umowa obejmowała świadczenie usług w zakresie zapewnienia opieki bezdomnym
zwierzętom z terenu miasta i gminy Błonie - wyłapywanie bezpańskich zwierząt i
umieszczeniu ich w schronisku wraz z zapewnieniem im dalszej opieki.
3. Za wykonanie w/w usług wykonawcy przysługiwało wynagrodzenie w wysokości: 150 zł
brutto za schwytanie i transport zwierzęcia, zaś 650 zł brutto za przyjęcie zwierzęcia do
schroniska., razem 800 zł brutto za jedno zwierzę.
4. Wykonawca w/w usług zobowiązany był do prowadzenia ewidencji przyjmowanych pod
opiekę zwierząt z terenu miasta i gminy Błonie oraz wystawiania pisemnych potwierdzeń.
5. Za przyjęte do schroniska zwierzę Gmina otrzymywała fakturę wraz z protokołem
przyjęcia zwierzęcia do schroniska.
7. Wyłapane i przyjęte do schroniska psy: - 2007 r. - 34 szt
8. W ubiegłym roku Gmina wydała na powyższe cele 27.000,00zł
Otrzymują:
1. Adresat
2. a/a

URZĄD GMINY w BCDZANOWIE
ul. Bankowa 7 (K-M/if Uudzanów

, e i. (0-24) 260-70-HH. tax, ^0 24) 260-70-65

Bodzanów dnia 14.02.2008r.

RiR.7240-17/08

Biuro Ochrony Zwierząt
ul. Garncarska 37A
04-886 Warszawa
W odpowiedzi na Państwa pismo z dnia 11.02.2008r. (data wpływu do tut. urzędu
13.02.2008r.), Urząd Gminy w Bodzanowie informuje, iż:
1. gmina w 2007r. Podpisała w miesiącu sierpniu umowę na wyłapywanie bezdomnych
zwierząt - Firma SITA Płocka Gospodarka Komunalna Sp. z o. o. ul.
Przemysłowa 31, 09-400 Płock
2. dane liczbowe o zwierzętach wyłapanych na koszt gminy w 2007r. - 5
3. koszt realizacji zadania w 2007r. - co miesięczna stała opłata za utrzymanie 10
miejsc dla Gminy Bodzanów z zapewnieniem ich odłowienia, transportu i
utrzymania oraz opieki weterynaryjnej w kwocie 1.605,00zł
p.o. Kierownika Referatu
Roz

fft*WE.%a

MalgoĄzata Jeziak

URZĄD GMINY
BORKOWICE

ul.Ogrodowa
9, 26-422 Borkowice
W
QJ. mazowieckie
te(.048-675-79-10; fax:048-675-79-23

ROŚ- 6073/1/2008

/H Z

Borkowice 5.03.2008r.

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacja dla Zwierząt „Argos"
04-886 Warszawa
ul.Garncarska 37A
W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej
,Urząd Gminy w Borkowicach uprzejmie informuje:
l.W roku 2007 nie mieliśmy zawartej umowy na wyłapywanie bezdomnych
zwierząt.Mieliśmy jeden przypadek bezdomnego psa,który na nasze zlecenie
został złapany przez przedstawicieli Gospodarki Komunalnej w Przysusze.Firma
ta zapewniła mu opiekę.
2. W 2007 roku złapano jednego psa, koszt całkowity tego zadania wyniósł 550
złotych.
3.Za wykonaną usługę dokonano jednorazowej płatności w formie przelewu na
konto Firmy .
Z Up. WÓJTA
mgr Bożena Nowosielska
SEKRETARZ GMINY

URZĄD GMINY
08-412

BOROWIE

ul. A. Sasimowaklego 2

tei. (025; S8S-90-70, fan (026) 68-690-72
REGON: 000-653-469; NlP; 826.13-86-190
www.borovvie.pi; «S>ma!l;gmifia(s?borowia.pl
BIP: www.bofowie.aobip.pl

Borowie, dnia 2008-02-11

RG 7081-20/2008

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
Fundacji dla Zwierząt „Argos"
KRS: 286138
04 - 886 Warszawa
ul. Garncarska 37A

W odpowiedzi na pismo z dnia 11.02.2008 r. w sprawie rozwiązania
problemu bezdomnych zwierząt, uprzejmie informuję, iż w 2007 r. na terenie
gminy Borowie pojawiły się 3 psy bezdomne wałęsające się, które znalazły
nowych właścicieli wśród miejscowej ludności. Ponadto informuję, że gmina
nie posiada umowy z firmą zajmującą się wyłapywaniem bezdomnych zwierząt,
a w przypadku pojawienia się bezdomnych zwierząt i braku nowych właścicieli
na terenie gminy, zostaną podjęte działania w celu wyłapania ich przez firmę do
tego upoważnioną i odwiezienie do schroniska.

Sprawę prowadzi:
insp. Roman Gięło
tel. /025/ 685 90 70

/H t
• JKZAI3 GMINY BRANSZCZYK
ul. Jana Pawła II 45
07=221 BRANSZCZYK
woj. mazowieckie
-

Brańszczyk, dnia 19.02.2008r.

40 40

OŚ.6134/3/2008
Biuro Ochrony Zwierząt
ul. Garncarska 37 A
04-886 Warszawa

W odpowiedzi na Wasze pismo z dnia 11 lutego 2008r. dot. udzielenia informacji publicznej
na temat sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich
wyłapywanie", Urząd Gminy w Brańszczyku informuje, jak niżej:
1. Gmina nie posiada własnego chroniska dla bezdomnych zwierząt.
W 2007 r. odławianiem bezdomnych zwierząt, na zlecenie Urzędu Gminy, zajmował się Pan
Kośnik Jan zam. Wyszków.
Wyłapane bezdomne zwierzęta były umieszczane w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt
w Ostrowi Mazowieckiej, z którym nasza gmina zawarła umowę.
2. W 2007 r. wyłapano i umieszczono w schronisku 9 psów.
3. W 2007 r. koszt realizacji całego zadania (odłowienie, transport do schroniska + przyjęcie i
utrzymanie w schronisku) wyniósł 6719,04 zł.
Kalkulacja kosztów dla l psa przedstawiała się następująco: 200.00 zł - odłowienie i
transport do schroniska + 546,56 zł. - przyjęcie i utrzymanie w schronisku (ogółem 746,56zł.).
W bieżącym roku koszty te wzrosły i wynoszą: 200,00 zł - odłowienie i transport do
schroniska + 911,34 zł - przyjęcie i utrzymanie w schronisku (ogółem - 111,34 zł.)
Za umieszczenie każdego zwierzęcia i opiekę nad nim w schronisku, gminie wystawiana
jest faktura.
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Z-ca W ó a

mgr A

L

URZĄD GMINY
BUUDZEŃDUŻY

powiat płocki

Brudzeń Duży, dnia 25.02.2008 rok

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
Fundacji dla Zwierząt „Argos"
w Warszawie

Urząd Gminy w Brudzeniu Dużym uprzejmie informuje, iż w roku 2007 problem
z bezdomnymi psami rozwiązywaliśmy w następujący sposób:
- korzystaliśmy

z usług Płockiej Gospodarki Komunalnej w Płocku w związku z podpisaną

umową ze Związkiem Gmin Regionu Płockiego na wyłapywanie bezdomnych zwierząt i
zapewnienie im dalszej opieki w Schronisku dla zwierząt,
- na pokrycie kosztów, związanych z podpisaną umową gmina w 2007 roku wydała 11.000 zł.
- w roku ubiegłym zostało wyłapane przez schronisko 6 psów,
- za realizację powyższej umowy jesteśmy obciążani notą księgową co miesiąc.

Kisielewski

M
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. 25.02.2008r.

IK 6073/01708
Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji dla Zwierząt „Argos"
ul. Garncarska 37A
04-886 Warszawa

Urząd Gminy w Brwinowie w związku z Państwa pismem otrzymanym
w dniu 18.02.2008r. dotyczącym udzielenia informacji na temat sposobu
i skutków wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich
wyłapywanie" przewidzianego ustawą o ochronie zwierząt informuje, iż:
• na rok 2007 została podpisana umowa na wyłapywanie bezdomnych
zwierząt z lekarzem weterynarii, a także umowa ze schroniskiem:
Fundacja „EKO - FAUNA" z Lorcina, gmina Nasielsk,
• w roku 2007 oddano do schroniska 52 sztuki bezdomnych zwierząt
odłowionych na terenie gminy Brwinów,
• koszt realizacji całego zadania w roku 2007 wyniósł 40.501,98 zł,
• forma płatności - jednorazowa, związana z odłowieniem oraz
z dostarczeniem zwierzęcia do schroniska.

centrala S.:(022) 738-25-50, sekretariat S.:(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

URZĄD GMINY
09-454 BULKOWO
pow. płocki

tei./fax 265-23-50

Bulkowo, dnia 15.04.2008r

GR 6067 / 6 / 08
Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji dla Zwierząt „Argos"
ul. Garncarska 37A
W nawiązaniu do pisma z 2008r w sprawie udzielenia informacji na temat
sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami
i ich wyłapywanie" udzielamy odpowiedzi jak niżej:
- Zgodnie z umową podpisaną 28 sierpnia 2007r pomiędzy Związkiem Gmin
Regionu Płockiego a Firmą SITA Płocka Gospodarka Komunalna Sp.zo.o
z siedzibą w Płocku Gmina Bulkowo posiada cztery miejsca dla bezdomnych
psów w schronisku w Płocku - zapewnione odłowienie , transport, utrzymanie i
opieka weterynaryjna / na koszt gminy/'.
W 2007r odłowione i umieszczone w schronisku zostały cztery sztuki
bezpańskich psów.
Koszt realizacji całego zadania w 2007r wyniósł - 1920,0zł, forma płatności przelew.

URZĄD GMINY CEGŁÓW
05-319 Ceglów, ul. Kościuszki 4
rei. 025-759-59-48,025-758-63-85
fax 025-759-59-38

Cegłów, dnia 21.02.2008 r.

GKR. 111-6052/1/08

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

W odpowiedzi na pismo z dnia 11 lutego 2008 r. dot. „opieki nad bezdomnymi
zwierzętami i ich wyłapywaniem" Urząd Gminy Cegłów informuje. W ubiegłym roku
wyłapywanie bezdomnych zwierząt i zapewnienie im opieki było wykonywane na
zlecane koszt realizacji tego zadania wyniósł 4533, 00 zł. Na rok 2008 gmina zawarła
umowę. Ponadto mamy zawartą umowę z firmę, która zabiera padłe zwierzęta do
utylizacji koszt roczny tego zadania wyniósł 6420,00 zł.

Z poważafiiern

<)-

fal

Pagelofl

Tadeusz Wypych
From:
To:
Sent:
Subject:

"Mariusz Bogdański" <mbogdanski@komunalna.pl>
<boz@boz.org.pl>
26 lutego 2008 15:13
informacja na temat sposobu i skutków wykonywania zadania opieki nad bezdomnymi zwierzętami

W imieniu Gminy Celestynów bezdomnymi zwierzętami zajmuje się Gospodarka Komunalna.
Odp. 1. Gospodarka Komunalna na wyłapywanie i umieszczanie zwierząt w schronisku ma podpisaną umowę z lekarzem weterynarii.
Odp. 2. Odłowiono 26 psów i 15 kotów.
Odp. 3. Gospodarka Komunalna w 2007 r. na cele związane ze zwalczaniem bezdomności zwierząt wydała 13 037,00 zł. Średnio odłowienie
jednego zwierzęcia (psa) kosztuje 237 zł., kota 57 zł. +150 zł. za umieszczenie psa w schronisku i 50 zł. za przyjęcie kota do schroniska.

Z poważaniem.
Mariusz Bogdański

2008-02-26

M 7_

URZĄD MIASTA l GMINY

w Chorgelach
ub-33-J Chorzeje, ui.Ogrodowa 7
t
'3l.(029)7515161,tel/fax(029)7515686

Chorzele dnia 14 lutego 2008 r.

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji dla Zwierząt „Argos"
Warszawa.

W odpowiedzi na pismo z dni 11 lutego 2008 roku w sprawie rozwiązywania przez gminę
problemu bezdomnych zwierząt, Urząd Miasta i Gminy Chorzele uprzejmie informuje:
Do chwili obecnej umowy na wyłapywanie i umieszczenie bądź utrzymanie zwierzęcia
w schronisku gmina nie podpisała, gdyż nie zachodziła taka konieczność. W związku z powyższym
nie poniosła żadnych kosztów z tym związanych.
Uchwałą Nr. 85 /XII/07 z dnia 28 grudnia 2007 roku Rada Miejska w Chorzelach
wprowadziła opłatę od posiadania psów. Nawiązując do powyższego, Urząd Miasta i Gminy
Chorzele zamówił identyfikatory dla psów i zlecił rozprowadzenie i rejestracje ich pośród
mieszkańców miasta i gminy posiadających te zwierzęta.
W bieżącym roku Burmistrz Miasta i Gminy w Chorzelach zaplanował sumę 15.000
złotych na wyłapywanie bezdomnych zwierząt, dlatego jeżeli zajdzie taka potrzeba, identyfikator
ułatwi ustalenie właściciela psa.
Pragnę podkreślić, że na terenie gminy problem bezdomnych zwierząt nie istniał a jeżeli już to
marginalnie, natomiast z chwilą jego wystąpienia Urząd Miasta i Gminy w Chorzelach, podpisze
stosowną umowę z podmiotem zajmującym się wyłapywaniem i umieszczaniem zwierząt
w schronisku.

Z poważaniem:
Z up. BURMISTRZA
inż- Andrzej Kat >alewski
SEKRETARZ MI/SJ V l GMINY

URZĄD GMINY

w CHOTCZY
27-312 Chotcza
te! (048) 3751-032, woj. mazowieckie

NIP: 811-12-73-142

Chotcza , dnia 19.02.2008 r.

OA. 0717-1/11/08
BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
Fundacja dla zwierząt „Argos"
ul. Garncarska 37A
04-886 Warszawa

W odpowiedzi na wniosek z dnia 11.02.2008 r. U r z ą d Gminy
w Chotczy informuje , że :
Ad. l . Gmina w roku 2007 nie podpisywała żadnych umów na wyłapywanie bezdomnych
zwierząt.
Ad.2. W roku 2007 gmina nie wyłapała żadnych bezdomnych zwierząt i w związku z tym
nie ponosiła żadnych kosztów .

Z u p „WÓJTA
mgr Mir&Stfawa Byzdra
Sckrctęrz Gminy

URZĄD GMINY

AR

wChynowie

05-650 Chynów, pow. grójecki

woj. mazowieckie
tel (048) 66-H2-97, 66-H'H9. 66-14143

^o""8'66-142-14
RN. 6134/5/08

Chynów,dn.l9.02.2008r.

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

Urząd Gminy w Chynowie informuje że 2007 roku jak i w br. mamy
podpisaną umowę na wyłapywanie bezdomnych zwierząt z Przytuliskiem
o nazwie BARNABA, które prowadzi Pani Wiesława Ewa Biedrzycka
z siedzibą w Nowej Wsi gm. Warka. W ubiegłym roku z terenu gminy
wyłapano 37 szt. bezdomnych psów, które zostały umieszczone w Przytulisku.
Kwotę jaką wydała gmina na ten cel to suma 7400 zł.
Wykonawca za odłowienie, za wykonaną czynność otrzymuje wynagrodzenie
na podstawie wystawionego rachunku.
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Ciechanów, dnia 25.02.2008r.
Biuro
Ochrony Zwierząt
Fundacji dla Zwierząt „Argos"
04-886 Warszawa

ul. Garncarska 37A

Odpowiadając na Państwa pismo z dnia 11.02,2008r. 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 2007r. 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 2007r. wyłapano i przyjęto do schroniska 146 psów z terenu
Ciechanowa. Opieką w schronisku objętych jest miesięcznie średnio 120 psów
z naszego terenu (schronisko przyjmuje również bezdomne zwierzęta z innych
gmin, z którymi ma podpisane stosowne umowy. 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 maju i grudniu
2007r. wyłapano i umieszczono w schronisku 18 psów.
3. Na działalność ochronną przed bezdomnymi zwierzętami i opiekę nad nimi w
schronisku dla bezdomnych zwierząt w Pawłowie w 2007r. przeznaczono w
budżecie miasta 203.000,- 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).

Otrzymują:
52 Adresat
2. a/a IMiOŚ.
Do wiadomości:
1. PUKSp. z o.o.
06-400 Ciechanów
ul. Gostkowska 83
EA/EA

ZASTĘPCA/mZYDfiNTA MIASTA

mgr inż./3Ewa

Gladysz

UB2ĄD GMINY
06-400 Ciechanów

Ciechanów, dn.15.02.2008 r.

ul. Fabryczna 8
tel, (0-23) 6 7 2 2 2 10
fax (0-23) 672 '26 4-C-

RG. 6134/2/08

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji dla Zwierząt „Argos"
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" informuję, że w 2007 r. Gmina Ciechanów
wystawiła 3 zlecenia na wyłapanie bezdomnych zwierząt, do PIJK Ciechanów, który
dysponuje schroniskiem dla zwierząt w miejscowości Pawłowo gm. Regimin.
W 2007 r. zostały wyłapane trzy bezpańskie psy koszt wyniósł 572.55 zł.
Łącznie w schronisku utrzymywane były cztery psy koszt wyniósł 11763,24 zł. i
został wyliczony w oparciu o ewidencję zwierząt przebywających w schronisku.
Koszt realizacji całego zadania wyniósł 12335,79 zł.
Z up

URZĄD GMINY
07-431 C Z A R N l A
pow. ostrołęcki
woj. mazowieckie

Nr 6052/3/2008

Czamia, dnia 15 lutego 2008 r.
Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji dla Zwierząt „Argos"
w Warszawie
ul. Garncarska 37 A

Urząd Gminy w Czarni uprzejmie informuje, że w 2007 roku
nie były zawierane umowy, ani też udzielane zlecenia na wyłapywanie zwierząt
bezdomnych.
Nie poniesiono żadnych kosztów związanych z utrzymywaniem
czy umieszczaniem zwierząt w schronisku.
Na terenie gminy Czarnia nie występuje problem
„bezdomnych zwierząt".
T
X"~

i

.

urga

URZĄD GMINY
Czernice Borotue
06—415 Czernice Borowe

Czernice Borowe

kwietnia 2008r.

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacja

dla Zwierząt " Agrcs "

ul.Garncarska 37 A
04 - 8 8 6 W a r s z a w a
W odpowiedzi na pismo dotyczącego opieki nad
bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywania uprzejmie
- w 2007 roku nie było przypadków

informuję

konieczności wyłapywania

bezdomnych zwierząt.
Nieliczne

bezdomne

zwierzęta

okoliczne

gospodarstwa .

zostały przyjęte

przez

Czerwonka, dnia 03.03.2008r.

Biuro Ochrony Zwierząt
ul. Garncarska 37A
04-886 Warszawa
Urząd Gminy w Czerwonce w odpowiedzi na Państwa pismo dot. opieki nad
bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie, przesyła następujące informacje:
1. Gmina w 2007r. nie zawierała stałych umów natomiast udzielała zleceń
na wyłapywanie bezdomnych zwierząt.
2. W ubiegły roku na terenie gminy Czerwonka wyłapano dwa bezdomne
psy.
3. Za wyłapanie zwierząt i umieszczenie ich w schronisku, Gmina zapłaciła
jednorazową opłatę 2000 zł.

Sprawę prowadzi:
Michał Grochowski
tel. (0-29)7179505

> G"S"N Ó VV
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Czosnów, dnia 25.02.2008r.

województwo mazowi&dki*
» teUf» 785 00 S"?

R.G.OŚ.7080/3/08

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

W odpowiedzi na Państwa wniosek w sprawie udzielenia informacji publicznej na temat
sposobu i skutków wykonywania zadania „ opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich
wyłapywanie "na terenie gminy Czosnów wyjaśniam :
Ad. l Gmina Czosnów ma podpisaną umowę z fundacją,, EKO- FAUNA" w Lorcinie w
w zakresie:
•

odławiania i przyjęcia w schronisku bezdomnych zwierząt,

•

obj ęcia opieką przebywaj ących w schronisku zwierząt,

Ad.2 Do schroniska w Lorcinie w ubiegłym roku oddano 19 bezdomnych psów.

Ad.3 Forma rozliczenia ryczałt roczny płatny w ratach miesięcznych w wysokości
l 500,00 zł co stanowi łącznie 18 000,00 zł.

JT^

Tadeusz ~Wasilewskt
Sekretarz Gminy

URZĄD GMINY DĄBRÓWKA
uf. T. Kościuszki 14

Dąbrówka, dnia 20.02.2008r.

05-252 Dąbrówka
t»l. (0-29) 757 80 02 (03)

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji dla zwierząt,, Argos"
ul. Garncarska 37A
04-886 Warszawa
Odpowiadając na pismo z dnia 11 lutego 2008r.Urząd Gminy w Dąbrówce informuje, że
w roku 2007 gmina miała podpisaną umowę na odławianie bezdomnych zwierząt i
zapewnienie im dalszej opieki z FundacjąEKO-FAUNA Lorcin 23a,05-190 Nasielsk
liczba wyłapanych zwierząt - 3
Koszt wyłapania i dalszego utrzymania za rok 2007 wynosi 3600 złotych. Rozliczenia
dokonywano za każde wykonane zlecenie.
Ponadto informuję, że od 2 stycznia 2008r.gmina podpisała umowę na odławianie i dalsze
utrzymanie bezdomnych zwierząt z Firmą-Usługi Weterynaryjne Marek Klamczyński
Wołomin, ul .Sikorskiego 97.
Z-up. W O J T A
SEKRET/ ^RZ) GMINY
\
Helena^K nrczmarczyk

Urząd Gminy D?be Wielkie
ul. Strażacka 3
05-311 Dębe Wielkie

pow. miński, woj. mazowieckie

Dębe Wielkie 18.02.2008

K E 7080-05/2008

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji dla Zwierząt „Argos"
ul. Garncarska 37 A
04-886 Warszawa
Dot. Udzielenia informacji na lemat opieki nad bezdomnymi zwierzętami
na terenie gminy Dcbe Wielkie
Urząd Gminy Dębe W i e l k i e udziela informacji na temat wyłapywania bezdomnych
zwierząt z terenu gminy Dębe Wielkie:
Ad. l Gmina Dębe W i e l k i e w bieżącym roku, jaki w 2007 roku, zleciła wyłapywanie
bezdomnych

zwierząt

Przedsiębiorstwu

Wielobranżowemu

„PERRO"

05-300

Mińsk

Mazowiecki, Zamienię ul. Leśna 23, NIP 822-187-13-06. Firma ta z terenu naszej gminy
umieszczała bezpańskie zwierzęta w schroniskach: Azyl dla Zwierząt przy Lecznicy (05-200
Wołomin u!. Sikorskiego 97), a obecnie w Przytulisku „Barnaba" Wiesława Ewa Biedrzycka
(05-660 Warka, Nowa Wieś 65), które za opłatą sprawowały dalszą opiekę nad wyłapanymi
bezdomnymi zwierzętami.
Ad. 2 Odłowiono 12 sztuk bezdomnych zwierząt, w t y m : 8 sztuk trafiło do schroniska (4
sztuki do schroniska Azyl dla Zwierząt przy Lecznicy w Wołominie oraz 4 sztuki do
schroniska Przytulisko ..Barnaba" w Nowej Wsi), l szt. trafiła do ZOO, a 3 zostały uśpione.
Ad. 3 Gmina Dębe Wielkie w 2007 roku poniosła łączny koszt za opiekę nad bezdomnymi
zwierzętami w wysokości 6 771,00 zł brutto (słownie sześć tysięcy siedemset siedemdziesiąt
jeden 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.

Z poważaniem

WÓlT

_

gr lidńna Żono Wodnicka
Przygotowała:
mgr inż. Małgorzata Tkaczyk - podinsp. ds. rolnictwa, leśnictwa, łowiectwa
lei. 025 756 47 52

URZĄD GMINY DŁUGOSIODŁO
ul. Kościuszki 2 , 07- 210 Długosiodło
tel. (29) 7412512, (29) 7412028, fax. (29) 7412512
e-mail: rg@dlugosiodlo.pl
Długosiodło, dnia 18 luty 2008 r.

Rd.7082/2/2008

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

W odpowiedzi na pismo z dnia 11 lutego
2008 roku uprzejmie informuję:
1. Wyłapywanie i przyjęcie bezdomnych zwierząt Gmina Długosiodło
zleca Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Ostrowi Mazowieckiej.
2. W 2007 roku odłowiono i przekazano do schroniska 14 psów
bezdomnych z terenu naszej Gminy.
3. W 2007 roku Gmina Długosiodło poniosła koszt z tego tytułu w
wysokości 12.719,80 złotych. Gmina Długosiodło reguluje należność za
każdą wyłowioną i przyjętą sztukę. Jednostkowy koszt w zależności od
miejscowości w naszej gminie waha się w granicach 800 - 1000 złotych.
Rozliczenie następuje po każdym wykonanym zleceniu.

Z poważaniem

Sprawę prowadzi: Andrzej Kuczyński, tel. (029) 741 25 12

WÓJT GMINY
DOBRE

05-307 Dobre
ul. Tadeusza Kościuszki 1

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

W nawiązaniu do pisma z dnia 11, 02. 2008r. mniejszym informuję:
4t - 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 ul.Sikorskiego 97.
- w 2007roku odłowiono 3 psy,
- gmina Dobre wydała na powyższe cele kwotę l .769,00 złotych.

l u». W OL J T A

Przygotował:
M. Sitnicki - pracownik UG Dobre
tel. (0-25) 757 11 90

U R Z Ą D GMINY
OS-in DOMA.NTCE
^'';, ,v, . -.,; \<

Domanice, dn. 18.02.2008r

GGOSR/ 0705/3/08

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacja dla Zwierząt„Argos"
Warszawa

W odpowiedzi na pismo z dnia 11 lutego 2008r. Urząd Gminy Domanice informuje :
ad. l W 2007r gmina miała podpisaną umowę z Przedsiębiorstwem Wielobranżowym,, PERRO"
05-300 Mińsk Mazowiecki
ad.2 W ubiegłym roku nie wyłapano żadnego zwierzęcia, w związku z tym gmina nie wydała
żadnej kwoty na ten cel.

Z-eerWÓJTA
Ewa DfUslca-Redes

Urząd Miasta i Gminy w Drobinie
ul. Marsz. Piłsudskiego 12
09-210 Drobin, pow. płocki
woj. mazowieckie
tel. 260-14-41, fax 260-10-62
-9-

Drobin, dn. 0^.03.2008 r.

RRG 7615/1/08

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

W odpowiedzi na wniosek z dn. 11.02.2008 r. (data wpływu do Urzędu 13.02.2008 r.)
w sprawie udzielenia informacji publicznej zgodnie z Ustawą z dn. 06 września 2001 r.
0 dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001 r., Nr 112, póz. 1198 z późn. zm.)
oraz art. 19 ust. 1. ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku - Prawo ochrony środowiska (Dz. U.
z 2001 r. Nr 62, póz. 627 z późn. zm.) przedkładam n/w informacje:
1. Czy i z kim gmina miała w 2007 r. stale umowy albo udzielała zleceń na wyłapywanie bezdomnych
zwierząt i/lub zapewnienie im opieki?
Tak. Gmina jest członkiem Związku Gmin Regionu Płockiego, który ma podpisaną umowę
z Firmą SITA PGK Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku na odłowienie oraz transport bezdomnych
zwierząt

do

schroniska

z

terenu

gmi-i

członkowskich

oraz

zapewnienie

opieki

nad zwierzętami w schronisku.
Ważność umowy od dn. 01.09.2007 r. do dn. 31.10.2010 r.
2. Jakie sq zbiorcze dane liczbowe o zwierzętach wyłapywanych i/lub utrzymania na koszt Gminy
w 2007 roku?
W 2007 r. nie zostały wyłapane żadne zwierzęta.
3. Jaki był w 2007 roku koszt realizacji calego zadania i jaka była forma płatności za opiekę
(jednorazowa za umieszczenie w schronisku, ryczałtowa, oparta na bieżącej ewidencji zwierząt
przebywających pod opieką, inna) ?
W 2007 r. koszt realizacji całego (w/w) zadania poniesiony prze Gminę wyniósł 1444,50 zł
1 była to forma opłaty ryczałtowej.

Otrzymują:
_L Adresat.
2. R R G A / a

2 up. Burmistrza
Bcu-bW&Sówińska
Sekretarz Miasta i Gminy

URZĄD GMINY W DZIERZGOWIE
ul. T. Kościuszki l,
06-520 Dzierzgowo

Tel./fax: 023-653-30-12, 023-653-32-26
e-mail: ugdzierzgowo@bazagmin.pl

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

Wasze pismo z dnia
11.02.2008

Znak

Nasz znak
6134/3/08

Data
21.02.2008r.

W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej na temat sposobu i
skutków wykonania zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie",
informuję, że w 2007 roku Gmina Dzierzgowo nie miała podpisanej umowy na wyłapywanie
bezdomnych zwierząt. Niebyło dokonywane ich wyłapywanie ze względu na brak
konieczności podejmowania w/w działań. Gmina Dzierzgowo jest gminą typowo rolniczą. W
gminie znajdują się głównie gospodarstwa rolne. Mieszkańcy gminy nigdy nie zgłaszali
przypadku bezdomnych zwierząt, stąd też nie było potrzeby zawierania umowy, ja również
pojedynczych zleceń.
Zup. V

L

Zdzisław ^orawski
SEKSfetĄ!

z GMINY

tei

/n/iQ\fiT.in-iy4.Taxo^-.u-u^

Garbatka - Letnisko dnia, 19 lutego 2008 roku.

O.Ś.6134/2/08
Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji dla Zwierząt „Agros"
ul. Garncarska 37A
04 - 886 Warszawa
Urząd Gminy Garbatka - Letnisko odpowiadając na Państwa pismo
z dnia 11 lutego 2008 roku w sprawie udzielenia informacji publicznej
dotyczącej prowadzonej przez Gminę Garbatka

- Letnisko opieki nad

bezdomnymi zwierzętami uprzejmie wyjaśnia, co następuje:
a) w 2007 roku Gmina Garbatka - Letnisko miała podpisaną umowę
z Panem Arturem Bielawskim - Lekarzem Weterynarii zam. Lublin
ul. Legionowa 7a/6;
b) w 2007 roku z terenu naszej gminy zostało odłowione 5 bezdomnych
psów;
c) koszt realizacji całego zadania w 2007 roku wynosiła 1.444,50 zł,
d) 321 zł jest to koszt jednorazowego umieszczenia bezdomnego psa
w schronisku.
W*JT GMINY
ijni. Toceusz Melend*
\

u

Garwolin 14-03-2008 r.

MIASTA

GARWOLIN
08400 Garwolin, «i. Staszica 15.
tel(0 25) 684 84 23, fax 684 34 66

KS.7080-04/08

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacja dla Zwierząt „Agros"
ul. Garncarska 37A
04-886 Warszawa
W odpowiedzi na Wniosek o udzielenie informacji publicznej na temat
sposobu i skutków wykonywania zadania „opieki nad bezdomnymi zwierzętami"
z dnia 11-02-2008 r. informuję, że na terenie miasta Garwolin w 2007 roku
odłowionych zostało 21 bezdomnych psów, które odstawione zostały do
schroniska. Usługi w zakresie odławiania i umieszczania w schronisku
bezdomnych psów wykonuje na nasze zlecenie Przedsiębiorstwo Wielobranżowe
„PERRO" z Mińska Mazowieckiego. Ogólny koszt tych usług za ubiegły rok
wyniósł 14 210,00 zł brutto słownie: czternaście tysięcy dwieście dziesięć złotych.
Na rok 2008 na ten sam cel zaplanowaliśmy kwotę w tej samej wielkości.
W 2007 r pracownicy Urzędu wspólnie ze Strażą Miejską prowadzili
kilkakrotnie akcje sprawdzania i monitorowania terenów miasta w zakresie
wałęsających się bezdomnych psów. W ramach tych akcji złapane zostały dwa psy
wałęsające się bez nadzoru po ulicach naszego miasta, ustaleni zostali właściciele
którzy zgłosili się po psy i zostali upomniani mandatami karnymi na łączną kwotę
300,00 zł.

Z poważaniem:

Wydziału jbos
i O

Kornunatrwgj
r

Sporządził:
Albert Baran
S 7864243

aknlec

Kl

WÓJT
mm
Garwolin

Garwolin, dn. 18.02.2008 r.

woj. mazowieckie
KS. 6052/3/2008
Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji dla Zwierząt „Argos"
ul. Garncarska 37A
04-886 Warszawa
W nawiązaniu do Państwa pisma z dnia 11 lutego b.r. w sprawie
udzielenia informacji na temat bezdomnych zwierząt informuję:
Gmina Garwolin problem bezdomnych zwierząt rozwiązała podpisując
umowę z osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą na odłowienie i
transport psów do schroniska.
W 2007 roku na wyżej określony cel gmina wydała 7.100,40 zł, za
odłowienie 11 psów. Odpłatność za świadczone usługi gmina uiszcza po
otrzymaniu faktury.

Sprawę prowadzi:
Hanna Bauk kier. ref. gosp. komun.,
ochrony środowiska i rolnictwa
tel. 025 6820560 wew. 38

^^

/Ton/asz £ysiak

URZĄD MIASTA I GMINY

ul st^j3tóiS?&30 Gtfte
tel. 24/267-41-50, fex 277 12 56

Gąbin 15.02.2008 r.
BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
Fundacja dla Zwierząt „ Argos"
KRS: 286138
ul. Garncarska 37A
04-886 Warszawa

W odpowiedzi na wniosek z dnia 11.02.2008 r. o udzielenie informacji
publicznej dotyczącej sposobu i skutków wykonywania opieki nad bezdomnymi
zwierzętami i ich wyłapywania niniejszym informuje, że powyższą kwestię
reguluje uchwała Rady Miasta i Gminy z grudnia 2004 r. w sprawie
wyłapywania bezdomnych zwierząt oraz zapewnienie dalszej opieki wyłapanym
zwierzętom. W ślad za tym gmina ma podpisaną umowę z podmiotem
prowadzącym działalność gospodarczą - Schroniskiem dla Bezdomnych
Zwierząt Domowych, który to przedmiot zapewnia właściwe warunki bytowania
i opiekę weterynaryjną zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
Koszt prowadzenia schroniska i obsługi zwierząt wynosi 5,40 zł za sztukę
na dobę pobytu. Do kosztów tych należy doliczyć 150 zł za odłowienie Iszt.
plus 2,60 zł/lkm na transport. Obecnie przebywa w tym schronisku 7 psów z
terenu gminy.
Ponadto Związek Gmin Regionu Płockiego, do którego należy Gminą
Gąbin, ma zawartą umowę z firmą Sita PGK Sp. z o.o. w Płocku, która
zapewnia odławianie, transport i opiekę nad odłowionymi zwierzętami zgodnie
z obowiązującymi przepisami w tyrn zakresie. Gmina Gąbin zgodnie z cytowaną
wyżej umową ma limit dla pobytu trzech sztuk bezdomnych zwierząt w tym
schronisku. Średni koszt pobytu l -go zwierzęcia w skali miesiąca wynosi około
1 88 zł. Koszty te ponosi Gminą. Obecnie przebywają tarn 3 sztuki bezdomnych
psów wyłapanych z terenu Gminy Gąbin.
Gmina z wymienionych powyżej usług rozlicza się miesięcznie na
podstawie składanych faktur przez podmioty wykonujące usługę.
Gmina na powyższe cele w ubiegłym roku wydała około 10 000 zł w tym
zakupiona karma dla bezdomnych psów będących na obserwacji i usługi
weterynaryjne. W ubiegłym roku odłowiono i oddano do schronisk opisanych
powyżej 12 bezdomnych psów.
W Gminie nie funkcjonuje system obowiązkowej rejestracji psów.
Problem bezdomnych zwierząt jest dla gminy istotny. Podejmowane są
kroki zapobiegawcze. W tym celu czynione są starania pozyskiwania dla
bezdomnych psów nowych właścicieli min poprzez umieszczanie na stronie
www gminy fotografii czworonogów wraz z ich opisem.
. Burmistrza

trą. tanisław Guziak

26-434 Gielniów
Rwcjb7

Gielniów,dnia 19 luty 2008r
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Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji dla zwierząt „Agros"
Ul. Garncarska 37 A
04-886 Warszawa

W związku z otrzymanym wnioskiem dotyczącym udzielenia informacji
na temat wykonywania przez Gminę zadania przewidzianego ustawą o ochronie zwierząt pn."
opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie" informuję, że:
Gmina Gielniów w 2007r nie zawierała żadnych umów ani nie udzielała zleceń na
wyłapywanie bezdomnych zwierząt czy zapewnienie im opieki.
Z prowadzonych obserwacji przez sołtysów poszczególnych wsi wynika, że na terenie gminy
nie występują liczne przypadki wałęsających się bezdomnych zwierząt. Pojawiające się
pojedynczo bezdomne zwierzęta mieszkańcy wsi adoptują w swoich zagrodach.
Nie zachodzi zatem konieczność uruchamiania środków finansowych na ten cel.
W 2007r Gmina Gielniów nie ponosiła żadnych kosztów związanych z realizacją w/w
zadania.

p.o. WÓJTA GMINY

RZĄD GMINY GŁOWACZÓW
fax 048} 623-12-17
woi. mazowieckie

OR0717/77 y

Głowaczów, 25.02.2008r.

/08

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
Fundacji dla Zwierząt „Argos"
ul. Garncarska 37A
04-886 Warszawa
W odpowiedzi na pismo z dnia 11 lutego 2008r. 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.
W 2007r wyłapano 3 psy koszt realizacji zadania wyniósł brutto 1.187,70 zł.

Z poważaniem

,\
Fax sent by

: 848+6215846

Znak: GK 7062/04/2008
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Gniewoszów, dnia 19 lutego 2008

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

W odpowiedzi na Państwa pismo z dnia 11 lutego 2008 roku Urząd
Gminy w Gniewoszów i e informuje, że w 2007 rok .:i nie zawarł stałej
umowy na wyłapywanie bezdomnych zwierząt z uwagi na niewielką skalę
tego problemu.
Gmina udzielała zleceń na wyłapywanie bezdomnych zwierząt i
zapewnienie im opieki Panu Arturowi Bielawskicmu prowadzącemu
Usługi Weterynaryjne ul. Legionowa 7a/6 20-053 Lublin i Schronisko dla
Bezdomnych Zwierząt w Puławach ul. Dęblińska 3,.
Ogółem w 2007 r. zostało wyłapanych 2 bczcomnych psów, a koszt
realizacji całego zadania wyniósł 497,55 zł (forma płatności -przelew).

l

woj.

Gołymin-Ośrodek, 19.02.2008r

IOS. 6134-3/2008
BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
Fundacja dla Zwierząt „Argos"
ul. Garncarska 37A
04-886 Warszawa
tel./fax: 022 615 52 82
Dotyczy : Sposobu rozwiązywania przez Gminę Gołymin-Ośrodek
problemu bezdomności zwierząt.
Odpowiadając na pismo w sprawie rozwiązywania problemu
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gołymin-Ośrodek uprzejmie informuję.
Na wyłapywanie bezdomnych psów z terenu Gminy Gołymin-Ośrodek oraz
transport ich do schroniska dla psów w Pawłowie została zawarta w dniu
13.01.2006 roku Umowa Nr 8/Sch na czas nieokreślony z Przedsiębiorstwem
Usług Komunalnych Sp. z o. o. z siedzibą w Ciechanowie ul. Gostkowska 83.
Za świadczenie usługi na dzień zawarcia umowy strony uzgodniły następujące
ceny i
1. transport- 1, 3 Ozł+22V AT za l km licząc z Ciechanowa do miejsca
wyłapywania i z powrotem do schroniska w Pawłowie
k/Ciechanowa,
2. robocizna- 24zł+VAT za roboczogodzinę licząc od czasu
wyjazdu z Ciechanowa do czasu przyjazdu do schroniska
(w akcji bierze udział dwóch pracowników),
3. w przypadku konieczności użycia aplikatura weterynaryjnego
dolicza się wartość zużytych materiałów (strzykawka, igła,
środek paraliżujący) w wysokości 30zł+22% VAT za każdego
złapanego w ten sposób psa,
4. utrzymanie psa w schronisku -6zł+22%VAT za każda dobę do
chwili sprzedaży psa, nie mniej niż 14 dni obowiązkowej
kwarantanny lub do naturalnego zejścia.
Obecnie Urząd Gminy w Gołyminie-Ośrodku ponosi koszty przetrzymywania
jednego bezdomnego psa w schronisku w Pawłowie k. Ciechanowa.
Całościowe koszty na jego utrzymanie poniesione w 2007 roku wynosiły
2460zł.
Zwierze podlega wyłapywaniu dopiero w wypadku gdy nie powiedzie się
próba zapewnienia mu opieki poprzez poszukiwanie nowego lub
dotychczasowego właściciela.
X/
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U R Z Ą D GMINY
09-500 GOSTYNIN
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Gostynin dnia 2008.02.29

Nr G 6052/ 5 / 08

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji dla Zwierząt „ Argos "
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
informuje:
1. Gmina Gostynin posiada umowę na wyłapywanie bezdomnych psów z
podmiotem specjalizującym się w tym zakresie. Posiadamy również umowę
ze schroniskiem dla zwierząt, gdzie psy po wyłapaniu są urnie szczane.
2. Wyłapano 13 psów, które zostały umieszczone w schronisku na koszt gminy,
natomiast dla l bezdomnego psa znaleziono opiekuna.
3. Na realizację w/w zadań w 2007 roku wydatkowano 29 234,92 zł w tym: -koszty dla podmiotu zajmującego się wyłapywaniem
3834,30 zł
bezdomnych psów.
- koszty utrzymania w schronisku wszystkich psów
25399,92 zł
umieszczonych przez Urząd Gminy Gostynin
Z up, Wójte
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Goszczyn, dnia 01.04.2008 rok

071/5/2008

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

Urząd Gminy w Goszczynie informuje, że w 2007 roku gminy Goszczyn nie posiadała
stałej umowy na wyłapywanie bezdomnych zwierząt lub zapewnienia im opieki oraz
nie wyłapywano żadnych bezdomnych zwierząt na terenie gminy w 2007 roku.

Z poważaniem:

Zup. WÓJTA GMINY
nMa
^^^^
SEKRETARZ GMINY

U R Z Ą D GMINY
GOWOROWO

07440 GOWOROWO, ul. Ostrołęcka 21
tel ifax

02

7614

< 3.
Nr 6052/2/2008

Goworowo, 2008-02-29

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

Stosownie do wniosku z dnia 11 lutego 2008 r. o udzielenie informacji
publicznej na temat sposobu i skutków wykonania zadania „opieka nad
bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie" Urząd Gminy Goworowo
informuje: w roku 2007 z terenu gminy Goworowo, przekazanych zostało
do Schroniska w Kruszewie 14 bezdomnych psów. Koszt realizacji całego
zadania wyniósł 5.002 zł., forma płatności - jednorazowa za umieszczenie
w Schronisku. Określony podmiot nie jest zainteresowany podpisaniem umowy
z gminą
Wyłapywanie odbywa się w miarę potrzeb, po uprzednim podaniu
do publicznej wiadomości w formie obwieszczenia informacji o rozpoczęciu
wyłapywania bezdomnych zwierząt.
Na rok 2008 zaplanowano w budżecie gminy na powyższy cel
10.000,00 zł.

Urząd Gminy w Gozdowłe

ul. Krystyna Gozdawy 19
09-213 Gozdowo; tel./fax 024-276-21-12
pow sierpecki, woj. mazowiedśe
NłP 7761093183

Gozdowo 10-03-2008 r.

RBK 7614^/2008

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

W odpowiedzi na pismo z dnia 11-02-2008 r., przesyłam informację na temat sposobu i
skutków wykonania zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie".
1. Czy i z kim gmina miała w 2007 r. stałe umowy albo udzielała zleceń na
wyłapywanie bezdomnych zwierząt i/ lub zapewnienie im opieki?
W ubiegłym roku Gmina Gozdowo nie miała podpisanej umowy na wyłapywanie
bezpańskich zwierząt.
2. Jakie są zbiorcze dane liczbowe o zwierzętach wyłapanych i/ lub utrzymywanych
na koszt gminy w 2007 roku?
Odłowiono 4 bezpańskie psy. Dla wszystkich zostali znalezieni nowi opiekunowie z
terenu gminy.
3. Jaki był w 2007 r. koszt realizacji całego zadania i jaka była forma płatności za
opiekę (jednorazowa za umieszczenie w schronisku, ryczałtowa, oparta na
bieżącej ewidencji zwierząt przybywających pod opieką, inna)?
W ubiegłym roku gmina nie poniosła kosztów związanych z realizacją zadania.

iMiNY
^r Dariusz Kalkow&ki

Otrzymują:
1. Adresat

2. A/a

URZĄD MIASTA i GMINY
ul. 3-goMaja 10

05-530 GÓRA KALWARIA
tel.(22) 727-34-11 do 13
fax.(22) 727-13-76
®

RGK.GKO-7063/ g 708

Góra Kalwaria, 2008.02.15

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

W odpowiedzi na pismo w sprawie opieki nad bezdomnymi
zwierzętami informujemy, że w roku ubiegłym gmina zlecała indywidualne
interwencyjne odławianie bezdomnych zwierząt, których odłowiono 21 szt.
Koszty poniesione na ochronę bezdomnych zwierząt w 2007 roku wyniosły
26.601 zł, w tym za wyłapanie i umieszczenie zwierząt w schronisku 25.620 zł.

Kierownik Referatu
J
Gospodad^Kfo/npnalnei

\SU

Renata Lasecka
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QMim
"•.•••irmsia, we

Gór/no, dnia 14.02.2008 r.

PPR i L 6134/2/2007

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

Odpowiadając na pismo z dnia 11 lutego 2008 roku Urząd Gminy
w Górznie uprzejmie informuje:
ad. pkt l

W 2007 roku były udzielane zlecenia na wyłapywanie bezdomnych
psów firmie pod nazwą:
Lecznica Weterynaryjna Sklep Zoologiczne — Wędkarski
lek. wet. Stanisław Szymc/yk ul. Młodzieżowa 17, 09 - 100 Płońsk

ad. pkt 2

Wyłapano ł psa i odstawiono do schroniska.

ad. pkt 3

W 2007 r. wydatki gminy za wyłapanie psów oraz umieszczenie
ich w schronisku wynosiły 706,20 zł. Wpłaty za umieszczenie psów
w schronisku były jednorazowe.

Z up.

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

f
fawft

rz Gminy

URZĄD GMINY W GOŹDZIE
26-634 Gówł, ul. Radomska 7
»(łw('a' rodomski
woj. mazowieckie

Gózd,dnia 18.02.2008r.

t«l,/f»x (048) 330-20.97; 384-04-OC

RGG-6134/01/08

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji dla Zwierząt „ AGROS"
ul. Garncarska 37 A
04-886 WARSZAWA

W odpowiedzi na Wasze pytania dotyczące sposobu i skutków wykonania zadania
„ opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie" Urząd Gminy w Goździe
informuje , że na terenie naszej gminy nie była prowadzona akcja wyłapywania bezdomnych
zwierząt. Zdarzały się sporadyczne sygnały o wałęsających się psach , lecz mieszkańcy
naszych miejscowości przyswajali te zwierzęta do swoich zagród przydomowych.

WÓJTlG

GÓZD

mgr Adam Jhbloński

Urząd Gminy
w Grabowie n/Pilicą
ul.K.Pułaskiego 51, 26-902 Grabów n/Pilicą
tel.(048)6627014 w.24

Grabów n/Pilica, 2008-02-19

OS.7062-7/07
Biuro Ochrony Zwierząt

Fundacji dla Zwierząt „Argos"

KRS:286I38
ul.Garncarska 37A,04-886 Warszawa

W odpowiedzi na pismo z dnia 11 lutego 2008r. Urząd Gminy w Grabowie n/Pilicą
uprzejmie informuje, że wyłapywaniem bezdomnych zwierząt z terenu gminy zajmuje się
P.Ewa Biedrzycka prowadząca przytulisko „BARNABA" Nowa Wieś 65. gmina Warka na
każdorazowe zlecenie gminy.
W 2007r.odłowiono 9 bezdomnych psów przez ww.firmę.
Koszt usługi netto 4.500,00 zł. Planowane wydatki na 2008r. na tym samym poziomie
(większe w przypadku nasilenia się zjawiska bezdomności zwierząt).
W gminie nie działa system obowiązkowej rejestracji psów.
Wyłapane zwierzęta są sterylizowane w przytulisku „BARNABA".
Jednocześnie informujemy, że częste są przypadki przygarnięcia bezpańskich zwierząt
przez właścicieli nieruchomości znajdujących się na terenie gminy Grabów n/Pilicą.
Z poważaniem
Jadwiga Maliszewska
insp. ds. ochrony środowiska

URZĄD GMiNYGKĘBKÓW
u i Wspóin* 5
07-110 G ? e b k ó w

Grębków, dnia 14.02.2008r.

RL 6074/2/2008

Biuro Ochrony Zwierząt

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

Urząd Gminy w Grębkowie udziela informacji na wniosek z dnia 11.02.2008r.
1. W temacie wyłapywania i umieszczania zwierząt w schronisku - Gmina Grębków
w razie potrzeby korzysta z usług Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Ostrowi
Maź. ul. Bąkówka
2. W 2007r. Gmina wydała na te cele 2280,74 zł.
3. Forma płatności - jednorazowa, na podstawie faktury vat.

mgr

A-Z.
URZĄO MIEJSKI
Wydział Ochrony Sroócwisk* i Sprw Wsi

05-826 Grodzisk Mazowiecki

ul. K.osciuszK: 32 A
td 022 755 55 34,022 755 20 la wew. 139,143

Grodzisk Mazowiecki, data 2008-02-26

OŚ.7080/.JO/08
B.iuro Ochrony Zwierząt
Fundacji dla Zwierząt „Argos"
Ul. Garncarska 37 a
04-886 Warszawa
Odpowiadając na wniosek o udzielenie informacji publicznej z dnia 14.02.2008 r
informuję:
Ad. 1.
W związku z koniecznością analizy przepisów ustawy o dostępnie do informacji publicznej i
Prawo ochrony środowiska przedmiotowa informacja zostanie udostępniona lub też nastąpi
jej odmowa w formie przewidzianej prawem po zasięgnięciu opinii prawnej w terminie do
20.03.2008 r.
Ad.2
Zbiorcze dane ilości wyłapanych i umieszczonych w schronisku dla bezdomnych zwierząt w
2007 r.: 124szt.
Ad.3
Koszt realizacji zadania wyłapania i zapewnienia należytej opieki przyjętym do schroniska
zwierzętom w 2007 r, wyniósł: 113.300, 00 zł. Forma płatności to zarówno miesięczny ryczałt
jaki i jednostkowa stawka przyjęcia zwierząt.
Jednocześnie informuję, że na terenie gminy Grodzisk Mazowiecki realizowany jest
od 2007 r. program zapobiegania bezdomności zwierząt mający na celu ograniczenie
populacji zwierząt domowych (dofinansowanie do zabiegów sterylizacji i kastracji). Ponadto
funkcjonuje na terenie naszej gminy akcja elektronicznej identyfikacji zwierząt (nieodpłatne
czipowanie psów), dzięki której istnieje możliwość szybkiego dotarcia do właścicieli psów,
które się zagubiły bądź przebywaj ą bez opieki na terenie gminy Grodzisk Mazowiecki.

Z po /azamem
slnik
Wydziału Ochr ay Środowiska
i Sara W WSI

raszek

Grójec, dnia 26 lutego 2008 r.

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
Fundacji dla Zwierząt „Argos"

W odpowiedzi na wniosek w sprawie udzielenia informacji na temat sposobu i
skutków wykonywania zadania ..opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie"
informujemy,

że bezpańskie zwierzęta wyłapywane są na podstawie

zgłoszeń od

mieszkańców naszej gminy. Po przyjęciu zgłoszenia pracownicy Straży Miejskiej informując
tym fakcie podmiot świadczący usługi w tym zakresie (Pan Leszek Żurawski Grójec).
Umowa na wyłapywanie bezdomnych zwierząt przewiduje wypłatę wynagrodzenia w formie
ryczałtu, bez względu na ilość wyłapanych zwierząt.
W związku z tym gmina nie prowadzi ewidencji wyłapanych zwierząt. Na terenie gminy nie
prowadzone są stałe lub okresowe akcje wyłapywania zwierząt, gdyż realizowane jest to na
bieżąco.
Bezdomne zwierzęta po wyłapaniu w razie potrzeby poddane są obserwacji i badaniu
weterynaryjnemu /w razie zaistnienia pogryzienia/, a zdrowe zwierzęta oddawane są do
adopcji przez podmiot świadczący usługi.
Zwierzęta chore lub potrącone przez pojazdy poddawane są oględzinom lekarzowi
weterynarii, który podejmuje decyzje o dalszym ich losie.
W przypadku zwierząt dzikich np. ptaki, podmiot świadczący usługi odwozi je
bezpośrednio do tzw "„azylu dla zwierząt" przy warszawskim ZOO.
W 2007 r. koszt realizacji całego zadania wyniósł około 24 000 zł. brutto.
W Gminie Grójec nie funkcjonuje system obowiązkowej rejestracji psów.

Z poważaniem
Komendant Straży Miejskiej w Grójcu
Sławomir Majewski

WÓJT GMINY GRUDUSK.
06-460 Grudusk, ul. Ciechanowska 54
woj. mazowieckie

Grudusk, 07.03.2008 r.

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

W odpowiedzi na przesłany wniosek z dnia 11 lutego 2008 roku dotyczący udzielenia
informacji na temat sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi
zwierzętami i ich wyłapywanie w 2007 r." przesyłam informacje na pytania zawarte w
Państwa wniosku:
Ad. l. W 2007 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 2007 r. wyłapano i utrzymywano na koszt gminy - 3 szt. zwierząt.
Ad.3. Koszt realizacji całego zadania w 2007 r. = 6639.85 zł, forma płatności za opiekę oparta
na bieżącej ewidencji zwierząt przebywających pod opieka.

Otrzymują:
l. Adresat
2.a/a

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

RKI762 -149/08

Halinów, dnia 15.02.2008r.

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

W odpowiedzi na pismo z dnia 11.02.2008 r. (data wpływu: 13.02.2008 r.) w sprawie
udzielenia informacji na temat sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka nad
bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie", Urząd Miejski w Halinowie informuje, iż
zgodnie z ustawą o ochronie zwierząt z dnia 21 sierpnia 1997 r., od 24.08.2007 r., w gminie
Halinów obowiązuje Uchwała nr V/100/01 Rady Miejskiej w Halinowie w sprawie: zasad i
warunków wyłapywania na terenie Gminy Halinów bezdomnych zwierząt oraz rozstrzygania
o dalszym postępowaniu z nimi.
Zgodnie z powyższym zostały zawarte w roku 2007 i 2008 następujące umowy:
- umowa zlecenie na wyłapywanie bezdomnych zwierząt, które są przekazywane do
Schroniska, zawarta jest z osobą posiadającą stosowne uprawnienia,
- umowa ze Schroniskiem w Wołominie, ul. Sikorskiego 97, na przyjmowanie bezdomnych
zwierząt z terenu gminy Halinów, oraz zapewnienie im opieki i utrzymanie ich,
Ponadto informujemy, iż wynagrodzenie za ww. usługi jest płatne miesięcznie w formie
zryczałtowanej:
- miesięczny koszt schroniska w roku 2008 wynosi: 2 083,29 zł brutto,
- miesięczny koszt odławiania zwierząt w roku 2008: l 500 zł brutto,
- w roku 2007 Gmina Halinów wydała na powyższe cele łącznie: 31 816, 80 zł brutto,
- w roku 2008 Gmina Halinów planuje wydanie łącznej kwoty: 42 999,48 zł brutto (zgodnie z
zawartymi umowami).
Jednocześnie informujemy, iż w roku 2007 odłowiono i przekazano do Schroniska 59 szt.
bezpańskich zwierząt.
Kierownik Kieratu
Gospodarki Kemu

Opracowała:
Mgr inż Olga Maria Lopuchin
Inspektor ds. ochrony środowiska
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OŚ.7627/3/2008
BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
Fundacji dla Zwierząt „Argos"
KRS:286138
ul. Garncarska 37A
04-886 Warszawa

Realizując wniosek z dnia 11.02.2008 roku dotyczący sposobu i skutków
wykonywania zadania „ opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie" Urząd
Gminy w Huszlewie niniejszym informuje :
Adn. pkt. l Gmina nie ma podpisanej umowy z żadnym podmiotem na wyłapywanie
bezdomnych zwierząt. W razie potrzeby „ interwencyjnie,, wynajmujemy
podmiot zajmujący się wyłapywaniem bezdomnych zwierząt.
W roku 2007 nie udzielano zleceń na wyłapywanie bezdomnych zwierząt.
Adn. pkt. 2. W roku 2007 na terenie gminy nie odłowiono żadnych zwierząt i nie oddano ich
do schroniska.
Adn. pkt. 3 W roku 2007 gmina nie poniosła kosztów na ww. cele. W razie potrzeby
„interwencyjnie" wynajmujemy podmiot zajmujący się wyłapywaniem
bezdomnych zwierząt. Za wykonaną usługę gmina płaci podmiotowi po
przedłożeniu faktury.
z up. WÓJTA

Olu.

Anna Czarnocińska
Sekretarz Gminy

GMINY
- Płocka 2, 96-520 Iłów
. Sochaczew, woj. mazow J|e

Iłów 27.02.2008 r.

GGR- £

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

W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej z dnia 13.02.2008 r Wójt
Gminy

w

Iłowie

informuje,

iż

w

2007

podjęliśmy

współpracę

ze Schroniskiem

dla Bezdomnych Zwierząt Domowych „Przyjaciel" w Kotliskach 13, 99-300 Kutno oraz Firmą
Usługową „HERKULES", Kotliska, gm.Kutno, której usługa dla Gminy Iłów polega na wyłapaniu
oraz przewiezieniu bezpańskich psów z terenu Gminy Iłów do ww schroniska. Współpraca miała
formę zleceń. Obecnie opracowujemy projekty umów bezterminowych na wyłapywanie i
utrzymywanie zwierząt z terenu gminy z ww podmiotami.
W ubiegłym roku wyłapano i odstawiono do schroniska jednego psa. Koszt jego wyłapania
wyniósł 348zł, a koszt utrzymania w schronisku 219zł 60gr (obowiązek utrzymywania psa wygasł
po l m-cu przebywania psa w schronisku).

URZĄD MIEJSKI w IŁŻY
27-100 Hża, ul. Rynek 11
woj. mazowieckie
te), centr. 048 341 22 00
fax: 048 616 33 00

Iłża, dnia 20 luty 2008 r.

Biuro Ochrony Zwierząt
„ Argos „
ul. Garncarska 37 A
04-886 Warszawa
Nr.RGN.7080/2/2008

W nawiązaniu do otrzymanego wniosku o udzielenie informacji publicznej na temat
sposobu i skutków wykonywania zadania „ opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich
wyłapywanie" URZĄD MIEJSKI w IŁŻY wyjaśnia:
1. do 30 czerwca 2007 r - funkcjonowało Schronisko dla bezdomnych zwierząt w Białce.
2. w 2007 r zostało odłowionych 10 bezpańskich psów.
3. Gmina Iłża w 2007 r na w/w zadanie wydatkowała kwotę 15.072 zł z tego 10.800 zł na
wynagrodzenie dla osoby prowadzącej schronisko - forma płatności miesięczna.
Kwota 4.272 zł została wydatkowana na wywóz nieczystości, pobór wody do
Schroniska, usługi weterynaryjne, sterylizacja suczek , koszty związane z likwidacja
Schroniska - opłaty za badania zwierząt i transport psów do Fundacji Ostatniej Szansy Rawa Mazowiecka.
Na 2008 r gmina Iłża ogłosi przetarg na profesjonalne odławianie i transport zwierząt
bezpańskich, kompleksowa opieka nad zwierzętami bezpańskimi oraz usługi towarzyszące.

BURMISTRZ
l—
Andrzej

AlZ

GMINA IZABELIN
Referat Gospodarki Komunalnej Ochrony Środowiska i Rolnictwa
d. 3AAcua42,05-0801ZABBIN
fax: (22) 7228006
NIP 1181762339, REGON 013271861

ROŚ/7080/112/8/2008

tel. (22)7228931
eko@izabelin.pl

Izabelin, dnia 22 lutego 2008r.
Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacja dla Zwierząt „Argos"
ul. Garncarska 37A
04 - 886 Warszawa

W odpowiedzi na pismo w sprawie sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka
nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie", niniejszym informuję:
Ad. 1. W 2007r. Gmina Izabelin miała podpisaną umowę z Fundacją „EKO - FAUNA" z
siedzibą Lorcinie 23a, 05-190 Nasielsk.
Ad. 2. W 2007r. z terenu Gminy Izabelin odłowionych i przyjętych do schroniska było 15szt.
psów oraz 6 szt. kotów.
Ad. 3. W 2007r. na wyłapywanie i przyjęcie do schroniska bezdomnych zwierząt z terenu
Gminy Izabelin wydatkowano IS.OOOzł. Za schwytanie, transport i przyjęcie do
schroniska bezdomnego zwierzęcia opłata była jednorazowa i wynosiła lOOOzł/szt.
Z poważaniem
Z up. WÓJTA 0M1NY
KIEROWNIK RE- Y '
GOSPODARKJWp. f' >tJ
OCHRONY ŚRODffiW%J/v;^iaWA

mgr mz- An

AL

URZĄD ON:
ui.warecia

26-660 Jedli ru-:
woi.

Jedlińsk 10.03.2008.

RSG-6134/1/08

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji dla Zwierząt „Argos"
Ul. Garncarska 37 A
04 886 Warszawa
Odpowiadając na Państwa wniosek w sprawie wyłapywania
bezdomnych zwierząt w 2007 roku informujemy, że na terenie naszej gminy
wyłapywaniem zajmuje się Firma Usługowo - Handlowa Leszek Zurawski
05 - 600 Grójec ul. Poświętne 15/6. W roku 2007 na podstawie zleceń
realizowanych według zgłoszeń wyłapano 21 sztuk za kwotę 3.200 zł.

PL.

GMINY

w Jednorożcu
06-323 Jednorożec, ul. Odrodzenia 14
tel./fax (029) 751 83 92
NIP 761-10-67-327

Jednorożec 26.02.2008 r.

I.R.7082/2/2008
Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji dla Zwierząt „Argos'
ul. Garncarska 37 A
04-886 Warszawa

że:

W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej informuję,

1. W roku 2007 Urząd Gminy w Jednorożcu zawarł stałą umowę na
wyłapywanie bezdomnych zwierząt ze Specjalistyczną Lecznicą Małych Zwierząt,
lek. wet. Stanisław Szymczak, ul. Młodzieżowa 17, 09-100 Płońsk.
2. Wyłapano l psa.
3. Koszt realizacji to kwota 727,12 zł. /ryczałtowa/ oraz koszty
transportu 300,00 zł.

2008

LUT 22

9539

UG

JflBLONNR

Stl

0227677324

URZĄD O MINY JABŁONNA
ul, Modlińska 152

05-110 Jabłonna

Jabłonna, 2008-02-21

•5-

OŚ.6134-4/08

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacja dla zwierząt „Argoe"
ul, Garncarska 37A
04-886 Warszawa

dot.: wniosku z dnia 11,02.2008 r. o udostępnienie informacji publicznej
Odpowiadając na wniosek z dnia 11.02.2008 r. informuję, że:
1. Urząd Gminy Jabłonna w 2007 r. miał podpisaną umowę z Fundacją
„Centrum

Ochrony Środowiska" z

siedzibą

w

Nasielsku

przy

ul. Dąbrowskiego 18, na wyłapywanie i utrzymanie bezdomnych
zwierząt z terenu gminy Jabłonna w Schronisku dla bezdomnych
zwierząt w miejscowości Chrcynno koło Nasielska.
2. W 2007 r. wyłapano i przyjęto do schroniska 30 sztuk bezdomnych
zwierząt z terenu gminy Jabłonna,
3. W

2007

r,

Gmina

Jabłonna

na

wyłapywanie, przyjmowanie

i utrzymanie bezdomnych zwierząt w schronisku wydała - 22520 zl,
Gmina rozliczała się z Fundacją za każde wykonane zlecenie.
Otrzymują:

(D Adresat
2. a/a

Do wiadomości;
1. Biuro Rady Gmin}' w / m

URZĄD GMINY JALICM
05-280 J a d ó w

ul. Jana Pawła II I/
teUU^MWO-^, łax 675-43*4

OŚR.6134-2/08

Jadów, dnia 13.02.2008r.

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

W odpowiedzi na Państwa pismo z dnia 11 lutego 2008 r. informujemy, że Gmina
Jadów w 2007 r. miała podpisaną urnowe w zakresie wyłapywania, transportu i utrzymywania
w schronisku bezdomnych zwierząt z Firmą Usługi Weterynaryjne lek. wet. Marka
Klamczyńskiego, 05-200 Wołomin ul. Sikorskiego 97. W 2007 r. złapano 10 psów.
Wynagrodzenie za wyłapywanie i utrzymywanie bezdomnych zwierząt zostało ustalone w
postaci miesięcznego ryczałtu w kwocie 2140 zł. brutto miesięcznie. Całkowity roczny koszt
całego przedsięwzięcia to 25 680 zł.

Zup.
mfjf Grażyna Sobótka
Sekretarz Gminy

Sporządził:
M. Wysocki
Tel. (025) 675 40 46 wew. 46

ROŚ 7084/1/08

URZĄD GMINY

96-313 lakierów, ul. Warszawska 33
powiat grodziski, woj. m«owtadde
Y
te| (O 46) 856-40-26, 856-40-69
e l / f « (0-46) 855-21-88

NIP 529-17-02-205

Jaktorówdn. 13.02.2008r.

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

W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej na temat sposobu i
skutków wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie"
Urząd Gminy w Jaktorowie informuje, że w 2007r. nie korzystaliśmy z usług osoby
zajmującej się wyłapywaniem bezpańskich psów. W 2007r. dokonaliśmy 6 adopcji
bezpańskich psów prywatnym osobom. Psy zostały zaszczepione, odpchlone na koszt Urzędu
Gminy. Gmina Jaktorów pomaga /wykonano 8 drewnianych psich bud dla psów,
dostarczyliśmy marchwi i ziemniaków/ Fundacji „Niedźwiedź' w Korabiewicach k/ Puszczy
Mariańskiej.

6

/F ':

Gminy Jakubów
°5-306 Jakubów

Jakubów, dnia 19 lutego 2008 roku

GR.6052-4/08

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

W odpowiedzi na pismo z dnia 11 lutego 2008 roku, dotyczące sposobu
i skutków wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich
wyłapywanie" informuję, iż:
- w 2007 roku na terenie gminy Jakubów odławianiem bezpańskich zwierząt
zajmowała się firma:
• Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „PERRO"
Zamienię, ul. Leśna 23
05-300 Mińsk Mazowiecki
- w 2007 roku odłowiono 2 psy;
- koszty poniesione za odłowienie psów, wyniosły 1464 zł (opłata jednorazowa).

W J
wógnr

Sprawę prowadzi:
Marzena Sadach

podinsp. d i s rolnictwa, godpodarki
gruntami, komunalnej i mieszkaniowej

tel. O 25 757 91 50

27-FEB-SS

89:39

URZOD

SMINV

JfiSIENIEC

GMINY
Ofi-604 Jasłenlee
Ul WŁir*cka42

48 6 ć. l 3 5 8 l

P96E :

Jasieniec, 26.02.2008r.

R1 . W, 6P

OŚ .61 34- 1/08

BlUROi OCHRONY ZWIERZĄT
Fundjiic, l (illa Zwierząt „Argos"
Ul. C a f Acftrska 37A
04 -

W odpowiedzi na

Państwa wniosek /. dnia ll.Ofc^OOSr, w sprawie udzielenia

informacji publicznej na temat sposobu i skutków wykrywania zadania „opieka nad
be/domnymi zwierzętami i icb wyłapywanie" przewidzWi.<|g(j ustawą o ochronie zwierząt,
informuję, że w 2007r. gmina zawarła umowę na wyłapywanie [bezdomnych zwierząt oraz
umieszczanie ich i pr/etrzymywanie w przytulisku z firr^ą,; f^rzyiulisko „Barnaba" Wiesława
Ewa Biedrzycka, 05-660 Warka, Nowa Wieś 65. W roku 20Q7 wyłapane zostały 4 psy. Koszt
reali/acji zadania \v 2007 roku wyniósł 2000 zł.

l

GMINY

26-502 J A S T R Z Ą B

pow. szydłowiccki
woj. mazowieckie

Jastrząb, 18.02,2008 r.

OS 7080-1/08

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

W odpowiedzi na pismo z 11.02.2008 r. Urząd Gminy w Jastrzębiu informuje:
1. W roku 2007 Gmina Jastrząb nie miała stałej umowy i nie udzielała zleceń na
wyłapywanie bezdomnych zwierząt.
2. W roku 2007 nie wyłapywano i nie utrzymywano bezdomnych zwierząt.
3. Gmina Jastrząb nie ponosiła kosztów realizacji tego zadania.

Jastrzębia

-000534799URZĄD GMINY W JASTRZĘBI
26-631 JASTRZĘBIA
tel. 384-05-05, fax 384-05-04
woj. mazowieckie

dnia 2008.02.13

Znak:6061/15/2008

BIURO

OCHRONY

ZWIERZAJ

Fundacji dla Zwierząt ,,Argos
Ul . Garncarska 37A
04-886 Warszawa

W n a w i ą z a n i u do p i s m a z dnia 11 lutego 2008r Urząd
G m i n y w Jastrzębi informuje , że 2007r nie mieliśmy p o d p i s a n e j
u m o w y na w y ł a p y w a n i e b e d o m n y c h zwierząt i nie ponieśliśmy
ż a d n y c h kosztów z tyrn związanych.

URZĄD MIASTA JÓZEFOWA
wojewoda v/o mazowieckie
ul. Kard. Wyszyńskiego i
05-420 JÓZEFÓW
000524855

Józefów, dn. 07.03.2008 r.

GK.7080-2/2008

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

W odpowiedzi na pismo z dnia 13.C2.2008 r. dotyczące udzielenia informacji
publicznej na temat sposobu wykonywania zadania opieki nad bezdomnymi zwierzętami
uprzejmie informuję:
1. Na wyłapywanie bezdomnych zwierzą*:, dostarczenie ich do schroniska oraz opiekę
weterynaryjną Miasto Józefów ma podpisaną umowę z firmą Usługi Weterynaryjne
lek. wet. Marek Klamczyński z siedzibą w Wołominie przy ul. Sikorskiego 97.
2. W roku 2007 wyłapano i dostarczono do schroniska 26 bezdomnych psów. l psu
udzielono pomocy lekarskiej.
3. Koszt realizacji zadania poniesiony przez Miasto w 2007 r. wyniósł brutto
ł
. - 24 05?,60 z (słownie: dwadzieścia cztery tysiące pięćdziesiąt trzy złotych i 60
groszy) - płatne przelewem bezpośrednio po wykonaniu usługi potwierdzonej
protokołem przekazania.

Otrzymują:
1. Adresat;
2. a/a.

ZASTĘPCA
B U R M l JJTR fc^WTA S TA

mgr i

Banaszek

ćifat*

Strona l z l

Tadeusz Wypych
Od:
Do:
Wysłano:
Temat:

"Inwestycje gm. Kadzidło" <inwestycje@kadzidlo.pl>
<boz@boz.org.pl>
9 lipca 2008 12:25
Dot. Wniosku o udzielenie informacji publicznej - Urząd Gminy Kadzidło

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

Szanowni Państwo,
W związku z możliwością nie dostarczenia z powodów technicznych odpowiedzi na Wniosek o udzielenie informacji
publicznej z dnia 11 lutego 2008 r. na temat sposobu i skutków wykonywania zadania "opieka nad bezdomnymi
zwierzętami i ich wyłapywanie" uprzejmie informujemy, że gmina Kadzidło w 2007 r. nie udzielała zleceń na wyłapywanie
bezdomnych zwierząt i zapewnienie im opieki. Takie zlecenia były udzielane m.in. w roku 2006 oraz jest zawarta stała
umowa na rok 2008 w powyższym zakresie z Firmą Usługowo - Handlową „CANIS" Wiesława
Rykowska, 07-410 Ostrołęka, ul. Gen. Sikorskiego 10/3.

Z poważaniem
Kazimierz Bielski
Inspektor ds. inwestycji gminnych
Urząd Gminy Kadzidło
ul. Targowa 4
07-420 Kadzidło
Tel. 7029/761 8016
e-mail: inwestycje@kadzidlo.pl

2008-07-09

AŻ

Urząd Gminy w Kampinosie
05-085 Kampinos, ul. Niepokalanowska 3, tel. (022) 725 00 40, fax: (022) 725 04 44
www.kampinos.pl

www.bip.kampinos.pl

Kampinos, dn. 18.04.2006r.

SG. 6134- 1.08

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

W nawiązaniu do Państwa pisma z dnia 11.02.2008r. Urząd Gminy w
Kampinosie informuje:
1. Urząd Gminy w Kampinosie w 2007r. udzielał zleceń na wyłapywanie
bezdomnych zwierząt i zapewnienie im dalszej opieki Fundacji „EkoFauna" / siedzibą Lorcin 23a, 05-190 Nasielsk.
2. W 2007r. z terenu Gminy Kampinos umieszczono w schronisku 18 szmk
psó\\.
3. W 2007r. koszt zadania

wyniósł 18000 zł. Forma płatności

jednorazowa opłata za wykonana usługę
Z poważaniem
Z

u p o w a ż n i 4ir\ i a

Wójta

\ \

inż. Wanda Zalewska
P
Kierów i:c
Reierata £iouowiska, Gospodarki Gruntami

SBO W-wa O/Kampinos, 91 8015 0004 1000 7315 2010 0003

NIP: 529-14-53-156

REGON: 000536396

URZĄD MIEJSKI

05-310 Kałuszyn, ul. Pocztowa l
tel. (025) 757 6618, tel./fax (025) 757 60 26

Kałuszyn, dnia 14.02.2008r.

ROŚ 6052/2/2008
Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji dla Zwierząt „Argos"
ul. Garncarska 37A
04-886 Warszawa
W odpowiedzi na pismo z dnia 11 lutego 2008 roku Urząd Miejski w Kałuszynie
informuje, że gmina Kałuszyn w 2007r. udzielała zleceń na wyłapywanie bezdomnych psów i
umieszczanie ich w schronisku Przedsiębiorstwu Wielobranżowemu PERRO z siedzibą w
Zamieniu ul. Leśna 23, 05-300 Mińsk Mazowiecki.
W 2007r. z terenu gminy Kałuszyn zostało wyłapanych 13 psów. Koszt realizacji
całego zadania wyniósł 9333zł. przy czym gmina ponosiła koszty jednorazowo za
umieszczanie psa w schronisku.
ZASTĘ

Sporządziła: A. Abramowska
tel. (025) 757 66 1 8 wew. 1 7

l

URZĄD MIEJSKI

w KARCZEWIE
05-480 Karczew, ul. Warszawska 2
pow. otwocki, woj. mazowieckie
tal. ?ai-65-16; fax 7&S-S5-3P
RGS 60^/4/2/08

Karczew, dnia 15,02.2008r.

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

W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej z dnia 11.02.2008r.,
Urząd Miejski w Karczewie informuje, że:
- w 2007r. Gmina Karczew miała podpisaną umowę na wyłapywanie bezdomnych,
agresywnych zwierząt z lekarzem weterynarii p. Stanisławem Szymczykiem,
- w ub. roku z terenu Gminy wyłapano 13 psów i 8 szczeniąt,
- całkowity koszt realizacji zadania wyniósł 12 690,00 zł, forma płatności - jednorazowa za
wyłapanie psa i umieszczenie go w schronisku.

Z up. Burmistrza
MACZELKIK W Y D Z I A Ł U ,
ozwoju <5os{»4arczego i Strategu

mgrńnfuiZadrożna

URZĄD GMINY KARNIEWO
ul Pułtuska 3
06-425 Karniewo
Karniewo 2008-02-19
RIPPRGGOS-2/2008

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

W odpowiedzi na pismo z dnia 11 lutego 2008 r. Urząd Gminy Karniewo uprzejmie
informuję:
1. W 2007 roku Gmina Karniewo zawarła umowę z Specjalistyczną Lecznicą Małych
Zwierząt w Płońsku ul. Młodzieżowa 17, 09-100 Płońsk na wyłapywanie
bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Karniewo.
2. W 2007 roku wyłapano 3 psy.
Za wyłapywanie i utrzymywanie psów w schronisku łącznie wydano 14 230,82 zł
3. Opłata za utrzymanie psów jest ryczałtowa oparta o bieżącą ewidencję zwierząt
przebywających w schronisku.

SEKRETARZ Gl
mgr inż.

w FC i e r»j b o xv i o
Ul. G e n . F r. Źymirskiego 33
05-205 KLEMBÓW
powiat W o ł o m i n , w o j . mazowiectó*

Klembów, dnia 12.03.2008 r.

tel. (0-22) 799-93-90
tel./tex(Q-29) 777-90-85

OS-0717/12/08

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

W odpowiedzi na pismo z dnia 11 lutego 2008 roku w sprawie zadania „opieka nad
bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie", Urząd Gminy w Klembowie uprzejmie informuje:
1. w 2007 roku Gmina udzielała zleceń na wyłapywanie bezdomnych zwierząt i zapewnienie im
dalszej opieki: Panu Markowi Klamczyńskiemu, Usługi Weterynaryjne, ul. Sikorskiego 97,
05-200 Wołomin,
2. w 2007 roku wyłapano 15 bezdomnych psów z terenu Gminy Klembów,
3. w 2007 roku na wyłapywanie bezdomnych zwierząt i zapewnienie im miejsca w schronisku
Gmina Klembów wydała 7 704,00 zł.
W przypadku jakichkolwiek dalszych pytań proszę o kontakt telefoniczny: Ewa Cholewińska
029 777-99- 40.
Z poważaniem

Kazi

URZĄD GMIN i xvLVVOW

Referat Rolnictwa, Zagospodarowania
Przestrzennego, Infrastruktury Technicznej
; Ochrony Środowiska
26-415 Klwów, ul. Opoczyńska 35
lei. (048)67 10 010 wsw 18

Klwów, dnia 10.03.2008r.

RPS.I.7081-1/08

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
Fundacji dla Zwierząt „Argos"

W nawiązaniu do pisma z dnia 11 lutego 2008r. Urząd Gminy Klwów informuje, że
problem bezdomnych zwierząt jest u nas rozwiązany następująco:
ze względu na typowo wiejski charakter gminy, gdzie 99% zabudowy to zabudowa
zagrodowa i jednorodzinna, bezdomne zwierzęta (najczęściej psy) są chętnie zabierane przez
miejscowych gospodarzy,

gdzie pełnią rolę strażników posesji. W ten sposób mają

prawidłową opiekę, są dokarmiane i żyją w przyzwoitych warunkach.
W

związku

z

powyższym

udzielenie

odpowiedzi

na

pytania

w przedmiotowym piśmie jest niemożliwe.

Kierownik Referatu Rolnicwfef Zagospodarowania
Priiestreennego, Infraetyuktury T*ohm«n*j

zawarte

l

GMINA KOBYŁKA
ul. Wołomińska l,
05 -230 Kobyłka
tel. (0-22) 786-33-28, fex (0-22) 786-31-11
www.kobylka.eu, e-mail:urzad@kobylka.eu
Kobyłka 18.02.2008r
WI.70817 3 708

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

odpowiedzi

na

pismo

z

dnia

11.02.2008r.

dotyczące

zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy,

sposobu

Urząd Miasta

Kobyłka na podstawie art. 6 ust. l pkt 4a ustawy o dostępie do informacji
publicznych (Dz.U. nr 112, póz. 1198 z 2001r ze zm.) informuje, że w 2007 roku
Gmina miała zawartą urno we 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. Za wykonane usługi rozliczamy się

miesięcznym ryczałtem w kwocie 2889 zł brutto. Rocznie jest to 34668 zł brutto.
W roku ubiegłym zostały wyłapane 32 bezpańskie psy.

ZASTĘPCA BURMISTRZA

GMINA KOŁ8IEL
ul. Szkolna 1
05-340 Kołbiel

. 822-10-20-459

Kołbiel,dn. 22.02.2008 r

GNiG 6052 / 347 2008 r

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

W odpowiedzi na pismo nr MZ 97 z dnia 11 lutego 2008 r
dot. udzielenia informacji o sposobie zapobiegania bezdomnym
zwierzętom.
Informuję, 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.
Jednorazowo za umieszczenie psa ,Gmina uiszcza opłatę w wysokości
100,00 zł za sztukę.

WÓJT

^fe.'

Judyto

Urząd Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna
Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska
ul. Warszawska 32, 05-520 Konstancin-Jeziorna
tel. 022/756-40-29, 756-31-90
Konstancin-Jeziorna, dnia 29.02.2008 roku

RO/6134/4/2008

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacja dla Zwierząt „Argos"
ul. Garncarska 37A
04-886 Warszawa
dot: bezdomnych zwierząt na terenie gminy.
Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna,
w nawiązaniu do pisma z dnia 14 lutego 2008 roku informuje, że:
1. Bezdomne psy z terenu gminy Konstancin-Jeziorna w 2007 roku były odławiane przez
weterynarza, Pana Dariusza Różyckiego, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą
Prima-Vet Export-Import Dariusz Różycki.
Weterynarz, schronisko:

PRIMA-YET
EXPORT-IMPORT
Dariusz Różycki
ul. Długa 8
05-510 Konstancin-Jeziorna

2. Bezdomne koty z terenu gminy Konstancin-Jeziorna w 2007 roku były odławiane przez
Panią Irenę Jarosz, prowadzącą azyl dla bezdomnych zwierząt pod nazwą Fundacja S w.
Franciszka.
Schronisko:

FUNDACJA ŚW. FRANCISZKA
Azyl dla bezdomnych zwierząt
ul. Podgórska 2
05-520 Konstancin-Jeziorna

Weterynarz:

Przychodnia dla Zwierząt
ul. Szkolna 24 lok. 4
05-500 Piaseczno

3. W 2007 roku z terenu gminy odłowiono ok.:
35 - psów,
180-kotów.
4. Środki finansowe, zabezpieczone w budżecie gminy w 2007 roku, na w/w zadania wynosiły
50.000,00

zł brutto.

Rozliczenie

następowało

w

formie

wystawianych według faktycznie wykonanych usług.

comiesięcznych
A

z up. B JJRMI^RZA

inż. Je

KIEROWNIK
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utitiek
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Korczew dn. 14.02.2008 r.
GR.6032/1/08

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacja dla Zwierząt „Argos"
04-886 Warszawa
ul. Garncarska 37 A
W odpowiedzi na pismo z dnia 11 lutego 2008 r. w sprawie sposobu
wykonywania zadania
„ opieka nad bezdomnymi zwierzętami
i ich
wyłapywanie" Urząd Gminy w Korczewie informuje, że w roku 2007 Gmina
Korczew nie posiadała stałej umowy na wyłapywanie bezdomnych zwierząt i
zapewnienie im opieki.
W roku 2006 wyłapano 2 bezdomne psy i przekazano je do schroniska.
Odłowu dokonało Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt, Nowodwór, 21-100
Lubartów prowadzone przez Małgorzatę Szumiało.
Za wykonanie usługi i umieszczenie psów w schronisku dokonano zapłaty
gotówką w wysokości 350 zł. za l szt. + podatek VAT 22%

mgr m

FROM : URZftD GMINY KRflSNE u. CIECHfiNOW

PHONE NO. : 023710017

Feb.

18 2008 0i:22PM

Ury;;d Ganiły v,» Krasnem
ti). A. Mickiewicza ^3.
Of> 't ('18 Kwint'

Krasne, 2008-02- 1 8
Nr 607/6/08
Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji dla Zwier/ąt „Argos"
ul. Garncarska 37A
04-886 Warszawa

W odpowiedzi na pismo / dniu 1 J lutego 2008r. uprzejmie informuję, i/, w 2007r. nic
pr/.eprtwad/.ano akcji wyłapyw«.mia bezdomnych zwierząt ]ia terenie Gminy Krasne,
W związku / powyższym

nie /.fjwarto stałej umowy oraz nie udzielano zleceń na

wyłapywanie bezdomnych /.\vierx,ąt.

¥&

^'V//.:V*~<

P01

Krasnosielc 15-02.2008
URZĄD GMINY

06-212 Krasnosielc
ul. Rynek 40, tel. 029 717 50 73
NIP 757-10 07-341, REGON 000538952

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

^ odpowiedzi na pismo z dnia 11 luty 2008 r dot. opieki
nad bezdomnymi zwierzętami urząd Gminy w Krasnosielcu
uprzejmie informuje :
1. W roku 2007 gmina Krasnosielc nie posiadała stałej umowy
na wyłapywanie bezdomnych zwierząt (psów). Udzielano zleceja
jednorazowych.
2. Na koszt gminy zlecono schronisku dla zwierząt w Ostrowi
Mazowieckiej
3.

przyjęcie 10 psów.

Koszt realizacji

transportu i utrzymania psóww schronisku

w 2007 roku wyniósł7.655,63 zł.

URZĄD GMINY
u,. KościeSSC±oga Ma,a

Krzynowłoga Mała, dnia 22.02.2008

(

Nr <SK2 W/)S221-<®Q®&000546667

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

W związku z Państwa pismem z dnia 13.02.2008 r. Urząd Gminy Krzynowłoga Mała informuje,
iż w 2007 roku został opracowany projekt uchwały Rady Gminy w sprawie wyłapywania
bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Krzynowłoga Mała oraz rozstrzygania o dalszym
postępowaniu z nimi. W/w projekt został przesłany do zaopiniowania przez Powiatowego
Inspektora Sanitarnego, który wydał pozytywną opinię oraz Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami
w Polsce, które wniosło swoje uwagi do projektu. Po uzupełnieniu projektu o wnioski
Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami w/w projekt zostanie uchwalony przez Radę Gminy.
Ponadto Urząd Gminy Krzynowłoga Mała informuje, iż w 2007 roku nie wyłapano żadnego
bezdomnego zwierzęcia w związku z czym nie poniesiono z tego tytułu żadnych opłat.

up. Wójta
ar&brtrlZ
z-ca Wójta

Otrzymują:
1. a/a

Wykonano 2 egz.

Sporządziła: inż. Milena Nowicka

Kuczbork-Osada, l O marzec 2008 r.
URZĄD GMINY
w Kuczborku Osadzie

09-310 Kuczbork. ul. Mickiewicza 7
tel7fax (023) 657 62 59
NIP 569-10-75-172

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

Urząd Gminy w Kuczborku-Osadzie w odpowiedzi na pismo z dnia 11
lutego 2008, informuję , że w 2007 roku:
1. Gmina Kuczbork-Osada nie miała podpisanej umowy oraz nie zlecała
działań w zakresie wyłapywania bezdomnych zwierząt,
2. nie zanotowano przypadków wyłapywania ani utrzymywania zwierząt na
koszt gminy,
3. nie poniesiono kosztów na w/w cele.

mgr inżJTMusi/BunłkowaM

URZĄD GMINY
05-334 LATOWICZ
woj. mazowieckie
tel 75 210-80 lub 90

Latowicz, dnia 14 lutego 2008 roku

6134/1/08

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

W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej z dnia 11
lutego 2008 roku informuję, iż w Gminie Latowicz nie podjęto uchwały Rady
Gminy w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt, nie zawarto z żadnym
podmiotem umowy.
Jednocześnie informujemy, iż w roku 2007 na terenie Gminy Latowicz
odłowiono 4 szt. bezpańskich zwierząt, którego dokonało Przedsiębiorstwo
Wielobranżowe PERRO, Zamienię ul. Leśna 23, 05-300 Mińsk Mazowiecki.
Koszt danego zlecenia wyniósł l 830,00 zł.

Legionowo, 18.02.2008 r.
Urząd Miasta Legionowo
Wydział Gospodarki Komunalnej
ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 3
05-120 Legionowo
tel.774-20-31 wew. 240, 268 fax 774-02-32;
e-mail: komunalny@um.legionowo.pl
GK.7080-3/08

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji dla Zwierząt „Argos"
04-886 Warszawa, ul. Garncarska 37 A
fax: (0-22) 615-87-63
e-mail: boz@boz.org.pl

Odpowiadając na Państwa wniosek z dnia 11 lutego 2008 r., udzielamy poniżej
informacji publicznej na temat sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka nad
bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie", przewidzianego ustawą o ochronie zwierząt:
ad 1)
W 2007 r. Gmina Legionowo miała podpisane dwie stałe umowy z Fundacją Centrum Ochrony
Środowiska Pożytku Publicznego ul. Dąbrowskiego 18, 05-190 Nasielsk, prowadzącą schronisko
dla zwierząt w Chrcynnie, na przyjmowanie, utrzymywanie, wyłapywanie i kastrację
bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Legionowo:
- w dniu 29 grudnia 2006 r. została zawarta umowa na świadczenie wskazanych usług w okresie
od 01 stycznia do 31 marca 2007 r.
- w dniu 30 marca 2007 r. została zawarta umowa na świadczenie wskazanych usług w okresie
od 01 kwietnia do 31 grudnia 2007 r. (w trybie przetargu nieograniczonego):
ad 2)
W okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2007 r. wyłapano 68 sztuk zwierząt, z tego do schroniska
Fundacja przyjęła 64 sztuki (w 4 wypadkach było to tylko wyłapanie: po 2 psy zgłosili się
właściciele, l psa i l kota przewieziono interwencyjnie do opiekunów).
ad. 3)
Koszt realizacji zadania (przyjmowanie, utrzymywanie, wyłapywanie i kastracja bezdomnych
zwierząt od 01 stycznia do 31 grudnia 2007 r.), wynikający z w/w umów wyniósł 46.210,00 zł
(za 4 sztuki zwierząt wyłapanych a 3 przyjęte w II połowie grudnia 2007 r., należność w
wysokości 2.520,00 zł została przekazana Fundacji w 2008 r.) oraz l .770,00 zł za 3 sztuki
zwierząt wyłapanych i przyjętych do schroniska w II połowie grudnia 2006 r. (dot. umowy
obowiązującej w 2006 r.)
Forma płatności, zgodnie z zapisem w umowach, to stawki ryczałtowe brutto:
1) w zakresie przyjmowania, utrzymywania i kastracji bezdomnych zwierząt:
- za jednorazowe przyjęcie zwierzęcia do schroniska i utrzymywanie go, niezależnie od okresu
pobytu w schronisku,
- za podjęcie akcji udzielenia pomocy zwierzęciu bez pobytu zwierzęcia w schronisku, np.
konieczność eutanazji po wypadku lub zgłoszenie się właściciela zwierzęcia,
- za kastrację suki do 10 kg,

- za kastrację suki powyżej 10 kg,
- za kastrację kotki,
- za kastrację psa do l O kg,
- za kastrację psa powyżej 10 kg,
- za kastrację kota;
2) w zakresie wyłapywania bezdomnych zwierząt:
- za wyłapanie i przewiezienie do schroniska jednej sztuki zwierzęcia, w tym suki z miotem,
- za transport jednej sztuki zwierzęcia w tym suki z miotem (bez akcji wyłapywania).

Niezależnie od faktu podpisania umów z w/w Fundacją, Gmina Legionowo zakupiła i przekazała
w 2007 r. dziesięć ton węgla za 4.930,00 zł, Fundacji „Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w
Józefowie", na rzecz prowadzonego przez Fundację schroniska.
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Legionowo, Wydział Gospodarki komunalnej
Informację opracowała: Anna Łoskot - główny specjalista w Wydziale Gospodarki Komunalnej
Informację udostępnił: Aleksander Rogala - Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej

URZĄD GMINY LELIS
07-402 L E L I S
til. Szkolna 37
woj. mazowieckie

Lelis, dnia 25 lutego 2008 r.

ROŚ. 6033-2/08

Biuro
Ochrony Zwierząt
Fundacji dla Zwierząt „Araos"
Odpowiadając na Wasz wniosek z dnia 11 lutego 2008 r. o udzielenie
informacji publicznej Urząd Gminy w Lelisie uprzejmie informuje:
1. Gmina nie posiadała w 2007 r. stałych umów na wyłapywanie bezdomnych
zwierząt.
2. Zlecono Firmie „CANIS" odłowienie czterech psów i umieszczenia ich w
schronisku dla bezdomnych zwierząt.
3. Koszt wykonania usługi wyniósł 3.904 zł brutto.

Zup. W I O J T A

"T"^

mgr Halina Gontarzewska.
Sekretarz Gminy

GMINY LEONCIlx

WO). i"'**

GOŚ - 6075/1/2008

Leoncin, dnia 19 luty 2008 r.

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

Urząd Gminy Leoncin w odpowiedzi na pismo z dnia 11 lutego 2008 r. uprzejmie
informuje:

Ad.l.
W 2007 r Urząd Gminy Leoncin posiadał zawartą umowę na przyjmowanie i zapewnienie
opieki dla bezdomnych zwierząt ze Schroniskiem dla Bezdomnych Zwierząt w Józefowie
k/Legionowa.
Ad.2.
W związku z wyłapywaniem tych zwierząt, transportem do Schroniska i zapewnieniem
fachowej opieki dostarczonym zwierzętom w tym: wykonanie niezbędnych zabiegów
weterynaryjnych takich jak szczepień, sterylizacji, odrobaczania, w niektórych przypadkach
leczenia- Gmina Leoncin w 2007 r. poniosła koszty w wys. 4150 zł.
Ad. 3.
W 2007 r. Gmina Leoncin umieściła w ww. Schronisku 20 szt. bezdomnych psów w tym:
3 dorosłe suki i jednego psa oraz 16 szt. szczeniąt. Forma płatności zgodnie z umową była
ustalana indywidualnie tzn. od każdego psa osobna opłata wg. wcześniej ustalonych zasad.

tikulska

iosp. d/s geodezji i rolhictwa

OOO539041

URZĄD GMINY w LESZNIE
05-034 L E S Z N O
pow. warszawski zachodni
woj. mazowieckie
lei. 7258452, 723*003

Leszno, dnia 21.07.2008r.

Oś - 7(/80/2/2008

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

W odpowiedzi na wniosek z dnia 30 czerwca 2008r. o udostępnienie informacji
publicznej informuję, że Gmina Leszno w latach 2006 -2007 miała podpisaną umowę z
Panem Waldemarem Gródeckim prowadzącym działalność gospodarczą „Interwencyjne
Odławianie Zwierząt Dzikich i Udomowionych mieszczącą się w

Milanówku przy

ul. Brwinowskiej 50.
Bezdomne zwierzęta z terenu gminy trafił} do Fundacji dla Ratowania Bezdomnych
Zwierząt „EMIR" z siedzibą przy ul. Słonecznej 4. %-321 Żabia Wola oraz Fundacji
„Niedźwiedź", która znajduje się w Korabiewicach 1 1 . 96-122 Puszcza Mariańska.
W 2006r. wyłapano i dostarczono do schroniska - 37 szt. dorosłych oraz 4 ślepe
mioty, a w 2007r. - 42 szt. dorosłe oraz 6 miotów ślepych.
Koszt realizacji zadania \\ 2006r. - 21 800 zł. : 2007r. - 35 100 zł.

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

FAIR PLAY 2007

Lesznowola, dn. 11 marca 2008r.
RSR - 70627 31 /08

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

Odpowiadając na wniosek Państwa uprzejmie informuję, że w roku 2007 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

były

wyłapywane na terenie

gminy stale ( po uprzednim zgłoszeniu

telefonicznym ) i przewożone do Schroniska dla bezdomnych zwierząt w m. Krzyczki gm. Nasielsk.
Cena za wykonanie przedmiotu umowy miała charakter ryczałtowy.
W roku 2007 w schronisku umieszczono 57 psów.

JTA

URZĄD GMINY

06-545 w Llpowcu Kościelnym
tel./fax 023/655-50-28 do 29

OŚ.7620/3/2008

Lipowiec Kościelny, dn. 14.02.2008 r.

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji dla Zwierząt ,^4rgos"
ul. Garncarska 37A
04-886 Warszawa

Urząd Gminy w Lipowcu Kościelnym w odpowiedzi na Wniosek z dnia 13.02.2008 r.
w sprawie sposobu i skutków wykonywania zadania „ opieka nad bezdomnymi zwierzętami
i ich wyłapywanie" udziela informacji na załączone pytania:
Ad 1. W 2007 roku gmina Lipowiec Kościelny nie zawarła umowy na wyłapywanie
bezdomnych psów.
Ad 2. W 2007 roku złapano i leczono l psa.
Ad 3. Koszty poniesione w 2007 roku za leczenie l psa wyniosły 150,00 zł.
Nadmieniamy, iż w powiecie mławskim, do którego należy gmina Lipowiec
Kościelny nie ma schroniska dla bezdomnych zwierząt.

ms r n

AŻ.

0527670

URZĄD MIASTA i GMINY
27-300 LIPSKO

Lipsko, dn. 22.02.2008 r.

Znak: RGS" 7080/1/2008

Biuro Ochrony Zwierząt

Fundacji dla Zwierząt
„Argos"
ul. Gancarska 37 A
04-886 Warszawa
W odpowiedzi na pismo z dnia 15.02.2008 r. w sprawie opieki nad bezdomnymi
zwierzętami i ich wyłapywanie*, Urząd Miasta i Gminy Lipsko informuje:

Bezdomne zwierzęta (szczególnie psy) stanowią dla Miasta i Gminy Lipsko istotny
problem. Zarówno na ternie gminy jak i powiatu nie działa żadne schronisko dla bezdomnych
zwierząt. Żaden z funkcjonujących na terenie podmiotów gospodarczych nie zajmuje się
również prowadzeniem działalności związanej z wyłapywaniem bezdomnych zwierząt.
W razie konieczności, zawierana jest na wykonanie czynności schwytania
bezdomnych psów, umowa o dzieło. Umowa taka zawierana jest z osobą fizyczną
(mieszkańcem gminy Lipsko). Psy, które w wyniku zorganizowanej akcji wyłapywania
zostały pochwycone, są do chwili przekazania do schroniska, przetrzymywane czasowo
(przez krótki, kilkudniowy okres czasu) na terenie Zakładu Gospodarki Komunalnej w
Lipsku. Wydzielono tam zadaszoną wiatę na terenie której ustawione zostały kojce dla kilku
zwierząt. Psy, docelowo, przekazywane są do schroniska dla bezdomnych zwierząt.
Jak już wspomniano na wstępie, w najbliższej okolicy nie funkcjonuje tego typu obiekt. W
2007 roku, Miasto i Gmina Lipsko, przekazało odpłatnie trzy psy do schroniska dla
bezdomnych zwierząt w Mielcu. Poniesiono w związku z tym koszty w wysokości 1600 zł.
Ponadto, zapłacono za wyłapanie bezdomnych zwierząt (osobie dokonującej tej czynności na
zlecenie Urzędu) kwotę 1300 zł.
W 2007 r. zapłacono również 100 zł za pokarm dla przetrzymanych czasowo psów.
Łączne koszty poniesione przez Miasto i Gminę Lipsko w 2007 r. na opiekę nad
bezdomnymi zwierzętami to 3000 zł.
Zaznaczyć należy również, że kilka bezdomnych psów przekazano osobom które
zadeklarowały chęć zaopiekowania się tymi zwierzętami.

Rf^STRZA
ttr

URZĄD GMINY LIW

Węgrów dnia 18.02.2008r

z siedzibą w Węgrowie
07-100 Węgrów, woj. mazowieckie
000539101

RLS-6075/5/2008

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

W odpowiedzi na Państwa pismo z dnia 11 lutego 2008 roku w sprawie realizacji zadań z
zakresu opieki nad bezdomnymi zwierzętami informuje , że w 2007 roku gmina Liw miała umowę
na odławianie i przekazywanie do schroniska bezdomnych zwierząt z przedsiębiorstwem „PERRO"
05-300 Mińsk Mazowiecki.
W ubiegłym roku z terenu gminy

przekazano do schroniska 13 szt. psów i 12 szt.

szczeniaków. Na realizację tego zadania gmina wydała 9.584,00zł.
Wypłata następowała po przedstawieniu rachunku za przekazanego psa do schroniska przez
w/w przedsiębiorstwo.

ński

WÓJT GMINY
LUBOWIDZ
RGG 6052/2/2008

Lubowidz, dnia 13 lutego 2008 roku.

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

W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej na temat
sposobu i skutków wykonywania zadania „ opieka nad bezdomnymi zwierzętami i
ich wyłapywanie z dnia 11 lutego 2008 roku. - Urząd Gminy w Lubowidzu uprzejmie
informuje że:
1. w 2007 roku nie zachodziła potrzeba wyłapywania bezdomnych zwierząt, a
zatem nie były zawierane umowy ani zlecenia;
2. dane liczbowe o wyłapanych zwierzętach są zerowe;
3. w 2007 roku nie ponosiliśmy żadnych kosztów za opiekę nad zwierzętami
bezdomnymi.
Z pow2(3aniem:

Wójt Gmii y.jLubowidz
r}/
mgr inż. Widsraw Grędziński

Mn
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Tadeusz Wypych
From:
To:
Sent:
Subject:

"Sławomir Sobolewski" <ug_lutocin@wp.pl>
<boz@boz.org.pl>
18 lutego 2008 09:10
inf. nt.opieka nad bezdomnymi zwierzętami

Wtam Państwa
Uprzejmie informuję że w zakresie wyłapywania i opieki nad bezdomnymi zwierzętami gmina Lutocin;
1 nie udzielała zezwoleń na wyłapywanie bezdomnych zwierząt,
2 nie wyłapano i nie utrzymywano bezdomnych zwierząt na koszt gminy,
3. w woku 2007 gmina nie ponosiła kosztów związanych z utrzymywaniem bezdomnych zwierząt.
Pozdrawiam
insp.Sławomir Sobolewski
UG Lutocin

2008-02-19

Aż
URZĄD MIASTA ŁASKARZEW

ul Rynek Duży 32.08450 Łaskarzew
tel (25)684-52-50 fax (25) 684-50-97

NiP: 826-13-90-688

Łaskarzew, dnia 22.02.2008 r.

ZK-7081/1/2008

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

Urząd Miasta Łaskarzew w odpowiedzi na pismo z dnia 11.02.2008 r. (data wpływu: 13.02.2008 r.)
informuje, że w 2007 roku nie podpisano umowy na wyłapywanie bezdomnych zwierząt, jak również nie
uzgodniono z żadnym schroniskiem umieszczania takich zwierząt.
W związku z powyższym tut. Urząd Miasta w minionym roku nie poniósł żadnych kosztów
związanych z realizacją przedmiotowego zadania oraz nie posiada danych liczbowych o zwierzętach
wyłapywanych i/lub przetrzymywanych na koszt miasta.
W przypadku pojawienia się problemu z bezdomnymi zwierzętami (pisemne zgłoszenie
mieszkańca miasta) tut. władze natychmiast zajmą się tym problemem. Samorząd Miasta stale
współpracuje w tym zakresie z Komendą Powiatową Policji w Garwolinie oraz Posterunkiem Policji
w Łaskarzewie.
Jednocześnie informujemy, że w 2007 roku do Urzędu Miasta Łaskarzew nie wpłynęło żadne
pismo dotyczące bezdomnych zwierząt.

SEKRETARZ, MIASTA
t
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mgr Mwifaz Gai nek-Ow^arczyk

Otrzymują:
1. Adresat
2. A/a

Sporządziła:
Marta Syryt
Tel. 7025/684 52 50 w. 20

GMINNY ZAKŁAD KC&H<uAI,NY
v< ŁĄCKI
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REGON 141231902, M!P /74-3U-40-933

Nr sprGZK 7080/1/08

Łąck,dniall.03.2008r

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

W odpowiedzi na Państwa wniosek o udzielenie informacji publicznej na
temat sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi
zwierzętami i ich wyłapywanie" przewidzianego ustawą o ochronie zwierząt.
Gminny Zakład Komunalny informuje, że w 2007r nie korzystaliśmy z
usług schroniska (brak umowy) i nie udzielaliśmy zlecenia na wyłapywanie
bezdomnych zwierząt.

Kierownik, GZK

Kl
UHZAJD MIEJ3KJ W ŁOCHOWIE
07-130 Lochów, ul. AL Pokoju 75
a

ie

e

tei
f?7
tel. mm™
(025) 675^
12 42,
tel./fax™
(025) 675 12 35

Lochów26.02.2008.

REGON 000-528-528, NIP 824-12-87-059

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

Urząd Miejski w Łochowie podaje niżej informację dotyczącą bezdomnych
zwierząt.
1.
2.
3.

Do roku 2007 mieliśmy zawartą umowę na wyłapywanie i
utrzymanie zwierząt ze Schroniskiem Towarzystwa Opieki nad
Zwierzętami w Polsce oddział Węgrów.
W roku 2007 odłowiono i oddano do schroniska 9 szt. psów.
Dotychczas rozliczaliśmy się za każde wykonane zlecenie.
Łączne wydatki w ubiegłym roku wynosiły 3896,57 zł. Wydatki
te nie obejmują wyjazdów straży miejskiej.

mgr irtż.

BURMISTRZ ŁOMIANEK
05-092 Łomianki, ul. Warszawska 115
tel. 022 768-63-01, fax 022 768-63-02
Łomianki, dnia 19 lutego 2008 r.

GKO. 70821-2/2008
BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
Fundacji dla Zwierząt „Argos"
ul. Garncarska 37 A
04-886 Warszawa

W odpowiedzi na Państwa pismo z dnia 11 lutego 2008 r. w sprawie udzielenia
informacji na temat sposobu i skutków wykonywania zadania: opieka nad bezdomnymi
zwierzętami i ich wyłapywanie", uprzejmie informuję, że:
1. W 2007 r. Gmina Łomianki miała podpisaną Umowę Nr ZP.340-01/05 z dn. 06.01.2005 r.
z Fundacją „Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Józefowie" z siedzibą w Józefowie przy
ul. Strużańska 15 (obowiązująca do dnia 30.06.2007 r.) , dot. opieki nad bezdomnymi
zwierzętami oraz Umowę Nr GKO - 10/07 z dn. 16.08.2007 r. z tym samym wykonawcą.
2. W ramach interwencji przewieziono do schroniska w Józefowie 57 bezdomnych zwierząt.
Do adopcji oddano 22 zwierzęta ( w tym część zwierząt odebranych przez schronisko z lat
ubiegłych).
3. Koszt realizacji całego zadania w 2007 r. wyniósł 65.095,49 zł. Forma płatności:
• umowa z dn. 6.01.2005 r. - oparta na bieżącej ewidencji zwierząt przebywających
w schronisku,
. umowa z dn. 16.08.2007 r. - jednorazowo za odbiór zwierzęcia i opiekę nad nim
w schronisku plus ewentualne koszty leczenia i sterylizacji.

BURMISTRZ MIASTA I GMINY ŁOSICE
* 08-200 ŁOSICE * ul. Piłsudskiego 6 *
» tel (83) 357-35-42 » fax (83) 357-27-01 * e-mail: umiglosice(g).pfo.onet.pl *

Łosice, dnia 18.02.2008 r.
WFB.6134/2/2008
BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
FUNDACJA DLA ZWIERZĄT „ARGOS'
UL. GARNCARSKA 37A
04-886 WARSZAWA

Odpowiadając na wniosek z dnia 11.02.2008 r. dotyczący udzielenia informacji na temat
sposobu i skutków wykonania zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie",
informuję, iż:
1. Urząd Miasta i Gminy w Łosicach ma podpisaną umowę na wyłapywanie zwierząt
ze „Schroniskiem dla bezdomnych zwierząt'' Nowodwór, 21-100 Lubartów.
2. Rozliczenia są dokonywane za każde wykonane zlecenie.
3. Koszt odłowienia jednego zwierzęcia oraz umieszczenia go w schronisku wynosi 427,00 zł
brutto.
4. W roku 2007 wydatkowano 1.464,00 zł. tytułem rezerwacji miejsc w schronisku i 2.562,00 zł
za odłowienie i umieszczenie w schronisku 6 bezdomnych psów.

BURMISTRZ

Mlasla

Łosice

U R Z Ą D GMINY
07-437 Łyse
ui. Ostrołęcka 2

Łyse, dnia 22.02.2008 r.

:voj. rrutzowitckitf
,_-.:. 02* 772 M 27

Wet. 6074/1/08

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji dla Zwierząt „Argos"

W odpowiedzi na pismo z dnia 11.02.2008 r. dotyczące sposobu i skutków
wykonywania zadań nad „bezdomnymi zwierzętami ich wyłapywania", Urząd
Gminy w Łysych informuje, że w 2007 r. udzielił czterech zleceń Firmie
Usługowo-Handlowej

„CANIS"

Wiesławy

Rykowskiej

w

Ostrołęce

ul. Sikorskiego 10/3, która wyłapała 16 szt. bezdomnych psów i zapewniła im
dalszą opiekę.
Koszt przyjęcia l szt. zwierzęcia przez tą firmę wyniósł około 600 zł w tym:
- przyjęcie do schroniska 380,00 zł
- wyłapywanie 90,00 zł
- pozostałe koszty stanowią podatek VAT i transport.
Opłata za wykonane czynności i dalszą opiekę Urząd Gminy w Łysych dokonuje
po otrzymaniu faktury.
Z up.
mg r tlarzena~Krynkowicx
PODINSPEKTOR

URZĄD GMINY

26-910 MAGNUSZEW
pow.: kozienickł

Magnuszew, dnia 2008-02-18
Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacja dla Zwierząt "Argos"
Warszawa
Ul.Garncarska 37 A

Urząd Gminy w Magnuszewie w odpowiedzi na wniosek o
udzielenie informacji publicznej z dnia 11.02.2008 r. informuje :
W roku 2007 Urząd nie miał zawartej stałej umowy ze Specjalistyczną
Firmą na wyłapywanie bezdomnych zwierząt, również nie umieszczano
bezdomnych zwierząt w schronisku gdyż nie było takiej potrzeby.
Sprawę opieki nad bezdomnymi zwierzętami rozwiązujemy w razie
wystąpienia takiej potrzeby przez kontak ze specjalistyczną Firmą i
umieszczenie w schronisku lub we własnym zakresie i tak w 2007 r.
Urząd opiekował się bezdomnym psem z którego 10 sztuk szczeniąt
rozdano ludziom na potrzeby własne.

URZĄD MIEJSKI
ul. Moniuszki 6
06-200 Maków Maź.

mazowieckie

Maków Maz.,1 8.02.2008r.

WIK. 7082/23/08

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji dla Zwierząt „Argos'
ul. Garncarska 37A
04-886 Warszawa
Odpowiadając na Państwa zapytania niniejszym informuję, że
gmina miejska Maków Mazowiecki usługę wyłapywania i umieszczania w
schronisku bezdomnych zwierząt zleca schronisku w Ostrowi Mazowieckiej ul.
Bąkówka płacąc każdorazowo za wykonaną usługę.
W 2007 roku zostało odłowionych 5 szt bezdomnych zwierząt ( psów)
Odłowienie jednego bezdomnego zwierzęcia wraz z umieszczeniem go w
schronisku to koszt -750 zł.
Miasto Maków Mazowiecki w 2007 roku poniosło wydatki w kwocie n~3200zł
za odłowienie 5 szt bezpańskich zwierząt.
W budżecie na 2008 rok na tego rodzaju akcje przewidziano środki w kwocie
~5000zł.
Na terenie gminy nie działa system rejestracji psów, miasto nie finansuje
sterylizacji bezdomnych zwierząt.

ZAŚ1

Sprawę prowadzi
Barbara Zalęska
Tel. 0 2 9 / 7 1 70714

GMINA

MAŁA WIEŚ

GMINY

.

i woj. mazowieckie
79 76, fax 024/269 79 61

Mała Wieś, dn. 22.02.2008r

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

Urząd Gminy Mała Wieś, w odpowiedzi na pismo z dnia 11 lutego 2008r informuje, że:
1. gmina Mała Wieś posiada podpisaną umowę na stałe z firmą SITA PGK;
2. zwierzęta wyłapane w roku 2007 - 0;
3. koszt realizacji zadania za II półrocze 2007 roku - 900,00 + VAT;

Z poważaniem
z up. Wójta Gminy
Sekretarz Gminy
mgr inż. MicQ$&Ktefaniak

Otrzymują:
1. adresat;
2.

a/a PPR

Urząd Gminy w Malej Wsi, ul. Kochanowskiego l, 09-460 Mała Wieś, województwo mazowieckie, powiat płocki
tel: 024 269-79-60
fax:024269-79-61
e-mail:
gmina@malawies.pl
www.malawies.pl
www.malawies.bip.org.nl

WÓIT CMINY

Małkinia Górna, 15.02.2008r.

w Małkini Górnej

ul. Przedszkolna 1

07-320 Małkinia Górna

RSH. 6134-2/08

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji dla Zwierząt „Argos"
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 2007r. miała podpisaną stałą umowę ze
Schroniskiem dla Bezdomnych Zwierząt w Ostrowi Mazowieckiej
ul. Bąkówka.
2. W 2007 roku wyłapano i przyjęto do Schroniska z terenu gminy Małkinia
Górna 29 sztuk bezdomnych zwierząt.
3. W 2007 roku koszt realizacji powyższego zadania wyniósł 20 606,31 zł,
a forma płatności za opiekę jednorazowa, na którą składa się odłowienie,
przyjęcie a także utrzymanie zwierząt w schronisku.

Zastępca Wójta '

Aż
OD : LJRZflD MIPlSTfl MARKI

NR FflKSLJ : 022 7811373

29 LUT. 2008 15:28

STR.l

Marki dnia 2008.02.29
WOŚ. 0717/.5M /2008
Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji dla Zwierząt „Argos"
ul. Gancarska 37A
04 - 886 Warszawa

W odpowiedzi na pismo z dnia 13 lutego 2008r, w sprawie udzielenia
informacji na temat sposobu i skutków wykonywania zadania opieki nad
bezdomnymi zwierzętami uprzejmie informuję:

-

w 2007r. Gmina Miasto Marki miała zawartą umowę na wyłapywanie
bezdomnych zwierząt z Panem Markiem Klamczyńskim działającym pod firmą:
Usługi Weterynaryjne 05- 200 Wołomin ul, Sikorskiego 97
- w roku 2007 z terenu naszej gminy wyłapano 74 bezdomne psy i 3 koty,
informacje na temat wyłapanych zwierząt były przesyłane do tut Urzędu w
comiesięcznym raporcie wraz z fakturą,
- koszt realizacji całego zadania w 2007roku wyniósł 33 255,00zł. brutto (słownie:
trzydzieści trzy tysiące dwieście pięćdziesiąt pięć tyś.zł), zapłata była regulowań
za każde wyłapane zwierzę, z uwzględnieniem
umieszczenia bezdomnego
r
zwierzęcia \\ schronisku, koszt jednorazowego wyłapania bezdomnego zwierzęcia
wynosił 449,40 zł (słownie : czterysta czterdzieści dziewięć złotych czterdzieści
groszy brutto),
w gminie nie funkcjonuje system rejestracji psów, poza ustawowym
obowiązkiem uzyskania pozytywnej decyzji Burmistrza. Miasta Marki na
utrzymanie psa rasy agresywnej wymienionej w ustawie o ochronie zwierząt.

f\ ~U

URZĄD GMINY

08-420 MiASTKÓW KOiGfELNY
pow.garwoliński
woj. mazowfeokie

Miastków Kościelny 2008.02.14

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

W odpowiedzi na Wasz Wniosek z dnia 11 lutego 2008roku Urząd
Gminy w Miastko wie Kościelnym informuje, że Gmina Miastków Kościelny w 2007roku z
żadnym schroniskiem nie podpisała stałej umowy i nie udzielała zleceń na wyłapywanie
bezdomnych zwierząt.
W 2007roku nie wyłapano żadnego bezdomnego zwierzęcia., z tego tytułu gmina nie
poniosła kosztów .

URZĄD GMINY MICHAŁOWICE

05-816 Michałowice, ul. Raszyńska 34

e-mail: sekretariat@michalowice.pl

www.bip.michalowice.pl

tel./fax 022/723 81 78 "

www.michalowice.pl

Referat Gospodarki K o m u n a l n e j i Ochrony Środowiska tel: (22) 723-93-35

Michałowice 18 lutego 2008

GK.7080-ul/08

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

W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej, który wpłynął do
Urzędu Gminy Michałowice w dniu 13 lutego br., pragnę poinformować, że w 2007 roku
bezdomne zwierzęta wyłapane na terenie Gminy Michałowice zostały przekazane do
Schroniska dla bezdomnych zwierząt w Korabiewicach, które prowadzone jest przez
Fundację Niedźwiedź. Zgodnie z umową Gmina przekazywała schronisku w ubiegłym roku
ok. 50 OOOzł. Za gotowość przyjęcia zwierząt do schroniska opłata wynosiła 2000 zł, plus za
każde zwierzę 400 zł. Łącznie w 2007 roku z terenu gminy odłowiono i przekazano do
Schroniska 125 szt. zwierząt, w tym zdecydowana większość to psy.

Z poważaniem

><\
inż. Epży&tof Grabka
WÓJTA

URZĄD GMINY
07-106 Miedzna. ul. 11 Listopada 4
woj. mazowieckie
tet./fax 02S 691 93 28

NtP 824-126-13-73 REGON 000544556

GK 6072/2/08

Miedzna, 2008.02.14

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

Urząd Gminy w Miedznie odpowiadając na Wasze pismo z dnia 11 lutego
2008 roku w sprawie udzielenia informacji na temat sposobu i skutków wykonywania
zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie" informuje:
- W roku 2007 gmina nie miała zawartej umowy, nie udzielała zleceń na
wyłapywanie bezdomnych zwierząt.
- Nie było wyłapywań zwierząt jak również gmina nie poniosła żadnych kosztów na
utrzymywanie zwierząt.
Nadmieniamy, że w dniu 2 stycznia 2008r. gmina zawarła umowę z
Przedsiębiorstwem Wielobranżowym "PERRO" 05-300 Mińsk Mazowiecki, Zamienię
ul. Leśna 23 na usługi w zakresie pomocy bezdomnym, cierpiącym, porzuconym i
zagubionym zwierzętom i w razie konieczności schwytania zwierząt i dostarczenia
ich do schroniska dla bezdomnych zwierząt.

Zastępca Wójta
Czesła K • Kostrzewa

/HZ

URZĄD MIASTA
05-300 Mińsk Mazowiecki
ul. Konstytucji 3-go Maja l

Mińsk Mazowiecki, dnia 26.02.2008r.

UK. 7084-2/08
BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
FUNDACJI DLA ZWIERZĄT
„ARGOS"
UL. GARNCARSKA 37A
04-886 WARSZAWA
W odpowiedzi na podanie z dnia 11.02.2008r. uprzejmie informuję, że:
1. Miasto Mińsk Mazowiecki podpisało umowę o opiekę nad bezdomnymi zwierzętami z Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej
Sp. z o.o. w Mińsku Mazowieckim.
2. W 2007r. schwytano 102 bezdomne zwierzęta w tym: 99 zwierząt
umieszczono w schroniskach dla bezdomnych zwierząt, a 3 przekazano nowemu właścicielowi.
3. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy określa umowa. Rozliczenie z wykonanych usług następowało w okresach miesięcznych za każde wykonane zlecenie. Płatności dokonywano przelewem. W 2007r. Miasto wydało na opiekę nad bezdomnymi zwierzętami na terenie Mińska Mazowieckiego 94 tyś. zł.

Z-ca BTOjMlSTRZA
4Ź7

Itold Koseski

Sprawę prowadzi: L. Gierz
Tel. (kier. 25) 7595345
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Mińsk Mazowiecki 21.02.2008

K.O. 6134-3/2008

Biuro Ochrony Zwierząt
ul. Garncarska 37 A
04-486 Warszawa

Urząd Gminy Mińsk Mazowiecki informuje, że w roku 2007 umowa na wyłapywanie
zwierząt i umieszczanie ich w schroniskach została zawarta z Przedsiębiorstwem
Wielobranżowym „ PERRO " w Mińsku Mazowieckim, ul SzczecińskalO.
Gmina nie zawierała umów ze schroniskami.
Na terenie gminy odłowiono 43 psy w tym :

-

32 umieszczono w schronisku w Wołominie
7 uśpiono
2 adoptowano
2 poddano obserwacji

Koszt realizacji całego zadania wyniósł 27.694 zł ( słownie : dwadzieścia siedem tysięcy
sześćset dziewięćdziesiąt cztery złote )
Forma płatności: przelew za każde jednorazowe odłowienie i umieszczenie psów w
schronisku.
Zup WÓJTA
Lech Sędek
Zastępca Wójt.

UK4DGJUNY w MROWIE
26-503 MIRÓW
powiat Szydłowtec
woj. rnazowteckte

Znak:RL-6052/3/08

Mirów dnia 21.02.2008r.

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji dla Zwierząt ,,Argos"
w Warszawie

W nawiązaniu do otrzymanego pisma z dnia 11 lutego 2008r. w
sprawie udzielenia informacji na temat sposobu i skutków wykonania zadania „
opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie " informuję, że w 2007
roku Gmina nie posiada stałej umowy i nie udzielała zlecenia na wyłapywanie
bezdomnych zwierząt.
Nie zachodziła potrzeba umieszczania zwierząt w schronisku i z tego tytułu nie
poniesiono żadnych kosztów.
WÓJT Q GMINY
inż. WMÓW Dzik

BURMISTRZ
MIASTA MŁAWY

GKM.D.6134 - l /2008

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
Fundacja dla Zwierząt „Argos"
ul. Garncarska 37A
04-886 Warszawska
Mława, dn. 25.02.2008 r.

W związku z wnioskiem o udzielenie informacji publicznej z dnia 11 lutego 2008 r.
przesyłam odpowiedzi na przesłane przez Państwa pytania:
1. Czy i z kim gmina miała w 2007 roku stałe umowy albo udzielała zleceń
na wyłapywanie bezdomnych zwierząt i/lub zapewnianie im opieki?
W przypadku zgłoszenia pojawienia się bezpańskich psów zagrażających
bezpieczeństwu mieszkańcom, powiadamiana jest Straż Miejska, która po schwytaniu
zwierzęcia przekazuje je do pogotowia weterynaryjnego „CENTAUR" w Mławie, gdzie
poddawany jest obserwacji przeciw wściekliźnie. Jeśli w ciągu kilku dni pies nie zostanie
odebrany z lecznicy przez właściciela bądź osobę chętną do opieki nad nim, kontaktujemy
się ze schroniskiem w Pawłowie, które odbiera zwierzę.
2. Jakie są zbiorcze dane liczbowe o zwierzętach wyłapanych i/lub utrzymywanych
na koszt gminy w 2007 roku?
W 2007 roku na terenie Miasta Mławy schwytano 29 bezpańskich psów, które zostały
przekazane do pogotowia weterynaryjnego. Żaden z nich nie trafił jednak do schroniska
w Pawłowie, ponieważ zostały odebrane przez swoich właścicieli bądź znalazły nowych
opiekunów.
Ze schroniskiem dla Bezdomnych Zwierząt w Pawłowie w roku 2005 podpisano
umowę na przetransportowanie i utrzymanie w schronisku dwóch sztuk psów. U jednego psa
w 2006 roku nastąpił zgon, natomiast drugi z nich przebywał w w/w schronisku do 15
października 2007 roku.
3. Jaki był koszt realizacji całego zadania i jaka była forma płatności za opiekę
(jednorazowa za umieszczenie w schronisku, ryczałtowa, oparta na bieżącej ewidencji
zwierząt przebywających pod opieką, inna) ?
Jedna doba pobytu psa w schronisku kosztuje 6 zł netto. W ubiegłym roku Miasto
Mława wydało na ten cel 2180 zł brutto. Opłata była uiszczana raz w miesiącu.
Opłatę za obserwację weterynaryjną uiszczano jednorazowo, po schwytaniu zwierzęcia.
Koszty związane z w/w działaniem w 2007 roku wyniosły 1727 zł brutto.

Z up. BURM|STRZA
//

mgr inż. Urszulci Aptowicz

NACZELNIK WYtelALU
GOSPODARKI KOMUNALNA, MIESZKANIOWEJ
l OCHRONY ŚRODOWISKA
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URZĄD GMINY

OS—231 Młynarz®
w4.mtt.wt.ckt.
Nr 6061/3/2008

Młynarze 26.02.2008

Biuro ochrony zwierząt
Fundacji dla zwierząt „ Argos"
ul. Garncarska 37 A
04-886 Warszawa

11
1)
2)
3)

W odpowiedzi na Państwa wniosek o udzielenie informacji publicznej z dnia
Lutego 2008r Urząd Gminy Młynarze informuje:
Gmina Młynarze nie posiadała w 2007r. zawartych stałych umów na
wyłapywanie bezdomnych zwierząt i zapewnienie im dalszej opieki.
Skala problemu bezdomnych zwierząt na terenie tut. Gminy jest znikoma. W
2007r. nie realizowano akcji wyłapywania bezdomnych zwierząt.
W 2007r. nie było przypadków umieszczania bezdomnych zwierząt w
schroniskach.

Ml

URZĄD GUMY
00-214 Mochovyo

Mochowo,dnial4.02.2008r.

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji dla Zwierząt „ARGOS"
Warszawa

Urząd Gminy w Mochowie w odpowiedzi na pismo z dnia 11 lutego
2008r. w sprawie udzielenia odpowiedzi na temat sposobu i skutków
wykonywania

zadania

„opieka

nad

bezdomnymi

zwierzętami

i

ich

wyłapywanie" - uprzejmie informuje iż w ubiegłym roku nie mieliśmy
podpisanej stałej umowy na wyłapywanie bezdomnych zwierząt i zapewnienia
im opieki jak również nie zostały poniesione z tego tytułu żadne koszty.
Otrzymują:
1. Adresat

2. a/a

WÓJT
mgr inż. Jadwiga Przedpehka

G

•< £ S T R Z
:Y l MIASTA
MOGIELNICA

Mogielnica dnia 25 lutego 2008 r.
RGGK-7032.1/1/08
BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
Fundacji dla Zwierząt "Argos"
ul. Garncarska 37A
04-886 Warszawa

W odpowiedzi na wniosek z dnia 11 lutego 2008 r.
informuję:
1. Zgodnie z umowami, wyłapywania bezpańskich psów
w 2007 r. dokonywała Firma Usługowo - Handlowa
Leszek Żurawski 05-600 Grójec ul.Poświętne 15/6.
2. W 2007 r. wyłapano 17 psów.
3. Koszt realizacji w 2007 r. wyniósł 2830 zł hptftto słownie:
dwa tysiące osiemset trzydzieści złotych.

elewski

U R Z Ą D GMINY

/HZ,

08-124MOKOBODY
woj, niH/owieckie

tel. 64-i i-3 i f!; 64-11-326
00536373

Mokobody dnia, 22.02.2008r.
RGG. 6044-1/08

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacja Azylu pod Psim Aniołem
Warszawa, ul. Garncarska 3 7A

W odpowiedzi na pismo z dnia 11.02.2008r., Urząd Gminy w Mokobodach informuje:
Ad 1).W roku 2007 Gmina zawarła umowę na wyłapywanie i utrzymywanie bezdomnych
zwierząt z terenu gminy i zapewnianie im dalszej opieki z Przedsiębiorstwem
wielobranżowym „PERRO" 05-300 Mińsk Mazowiecki, Zamienię, ul. Leśna 23
reprezentowanym przez p. Marzenę Golańską.
Ad 2 i 3). W 2007 roku Gmina realizowała zadania dotyczące wyłapywania i utrzymywania
zwierząt bezdomnych i umieszczania ich w schronisku.
Ogółem z terenu gminy wyłapano 7 szt. bezdomnych psów za łączną kwotę 7 381 zł, płacąc
przelewem każdorazowo po wykonaniu zadania i wystawieniu faktury vat przez
„Przedsiębiorstwo...".
Jednemu bezdomnemu pieskowi Gmina znalazła właściciela i trafił do adopcji.

mgr In-. Ikona Księżopolska

14/02

0001

2008 1 4 : 5 8 FAX

Nr.R.6052/I/2/2008

Mordy, dnia 14 luty 2008r.

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

Nawiązując do Waszego wniosku z dnia 11.02.2008r. o udzielenie
informacji publicznej na temat sposobu i skutków wykonywania zadania
„opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie" przewidzianego
ustawą o ochronie zwierząt informuję, że Miasto i Gmina Mordy nie
podpisywała umowy na wyłapywanie zwierząt ani nie udzielała zleceń na
wyłapywanie bezdomnych zwierząt, ponieważ w ubiegłym roku w gminie nie
występował problem bezdomnych zwierząt.

B U R«TI S T R Z

mgrindAndnejPiotrotodń

'

dnia 5 Iut 2008 r

!

y

-

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

W odpowiedzi na Pismo z dnia 11.02.2008 r. dotyczące informacji o sposobie zapewnienia
opieki bezdomnym zwierzętom z terenu gminy Mrozy, informuję, że sprawy związane z
wyłapywaniem bezdomnych zwierząt na terenie gmny Mrozy oraz zapewnienie dalszej opieki
wyłapanym bezdomnym zwierzętom reguluje Uchwała Nr XXXVIII/251/06 Rady Gminy w
Mrozach z dnia 25 kwietnia 2006 r.
Wyłapywanie

bezdomnych

zwierząt

z terenu gminy

Mrozy Urząd Gminy zleca

każdorazowo przedsiębiorstu posiadającemu stosowne zezwolenie W 2007 r zostało wyłapanych w
sumie 6 bezdomnych zwierząt przez Przedsiębiorstwo Wielobranżowe PERRO z siedzibą Zamienię
ul. Leśna 23, 05-300 Mińsk Mazowiecki. Psy zostały przekazane do schroniska w Wołominie.
Koszt realizacji całego zadania w 2007 r wynosił 4 087,00 zł brutto

Krzysztof Krzyżanowski
kierownik referatu inwestycji
gospodarki komunalnej
' gospodarki gruntami

URZĄD MIEJSKI

w Mszczonowie
96-320 Mszczonów, Plac Piłsudskiego 1
tei ' centrala (046) 358 28 20, sekretariat (0-48) 856 28 40
fax:(046)8582843

NIP 838-17-51-545,
regon: 000530583 /p.8/
B-mail: urz3.d',nii6i8ki©(Ti*^Rn^w P! Mwwmszczonow.pl

Mszczonów 2008-02-18

G. 7080/2/2008
BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
Fundacji dla Zwierząt „Agros"
ul. Garncarska 37A
04-886 Warszawa

W odpowiedzi na pismo z dnia 11.02.2008r., Urząd Miejski w
Mszczonowie, uprzejmie informuje iż:
1. 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 kwietnia 2004r.
Zgodnie z zawartym porozumieniem nr 1/2006 z dnia 19 czerwca
2006r wyłapywane zwierzęta odwożone są do schroniska dla zwierząt
w Korabiewicach.
2. koszty wynikające z realizacji ww. zadania rozliczane są miesięcznie
na podstawie faktur wystawianych przez ZGKiM w Mszczonowie.
3. dla psów utrzymywanych w schronisku dostarczane są budy oraz
karma.
4. w 2007r. za wyłapywanie oraz dostarczanie i utrzymywanie zwierząt
w schronisku wydano kwotę 16.495,81 zł., w 2008 roku na realizację
ww. zadania w budżecie gminy przeznaczona jest kwota 20.000zł.
5. w 2007r. z terenu miasta i gminy Mszczonów odłowiono 61 psów (w
tym 9 szczeniąt) oraz 3 koty.

J.R. 2008-02-18

URZĄD MIEJSKI
w Myszyńcu

MYSZYNIEC. Plac Wolności 60

PO

Myszyniec, dnia l O kwiecień 2008 r.

GK. 6074-2/08

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
Fundacji dla Zwierząt " Ąrgos "
ul. Garncarska 37 Ą
04-886 Warszawa

W odpowiedzi na Państwa wniosek z dnia 11 lutego 2008 roku dotyczący udzielenia
informacji publicznej na temat sposobu i skutków wykonywania zadania " opieka nad bezdomnymi
zwierzętami i ich wyłapywanie " przewidzianego ustawą o ochronie zwierząt w gminie Myszyniec
informujemy:
1) Gmina Myszyniec nie miała w 2007 roku stałej umowy na wyłapywanie bezdomnych
zwierząt

i/lub zapewnianie im opieki oraz nie udzielała zleceń na wykonanie

powyższych zadań. Żadne ze znajdujących się w promieniu ponad stu kilometrów
schronisk

nie chciało podpisać stałej umowy z gminą Myszyniec na wyłapywanie

bezdomnych zwierząt z jej terenu ani przyjąć zlecenia na jednorazowe wyłapanie
zwierząt motywując odmowę przepełnieniem schroniska oraz pracą na rzecz rniast i
gmin, które mają podpisane stałe umowy z danym schroniskiem.
2) W roku 2007 nie wyłapano i / lub utrzymywano na koszt gminy żadnego zwierzęcia.
3) W związku z niewyłapaniem na koszt gminy żadnego bezdomnego zwierzęcia w roku
2007 na ten cel nie wydano żadnych środków.
4) Na rok 2008 gmina Myszyniec zaplanowała 15000 złotych na cele związane z realizacją
zadania " opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie". Gmina będzie
starała się podpisać stałą umowę ze schroniskiem aby zapewnić wyłapanie i właściwą
opiekę bezdomnym zwierzętom z terenu gminy.

Z up. BURMISTRZA
SEKRETARZ GMIITr*YSZYNffiC r

i ,

Nadarzyn, dnia 27/02/2008
G. 137/2008

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

W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej Gmina Nadarzyn
informuje, iż:
1. W roku 2007 Gmina Nadarzyn miała zawartą umowę na wyłapywanie bezdomnych
zwierząt z terenu naszej gminy z firmą „ Interwencyjne odławianie zwierząt dzikich i
udomowionych" z siedziba w Milanówku, ul. Brwinowska 50 .
W roku 2007 zwierzęta z terenu naszej gminy były odwożone do „Fundacji
Niedźwiedź" znajdującej się w Korabie wicach 11, gmina Puszcza Mariańska.
2. W roku 2007 dostarczono do schroniska 131 bezdomnych zwierząt z terenu naszej
gminy.
3. Za odławianie zwierząt z terenu naszej gminy - zgodnie z umową od stycznia do
sierpnia 2007 płaciliśmy kwotę ryczałtową 2000 zł netto/ l m-c. Od września do
grudnia 2007 płaciliśmy kwotę ryczałtową 2300 zł netto / 1 m-c.
Za przyjmowanie do schroniska zwierząt z terenu naszej gminy w roku 2007
płaciliśmy następująco:
- ryczałtowe wynagrodzenie miesięczne wynosiło 2500 zł ( w tym limit 5
dostarczonych zwierząt). Za każde dostarczone zwierze ponad przyjęty limit - to
kwota 250 zł / za każde zwierze.

Z poważaniem
|Ss. sospoasrczych

^V

tylwia Łazowskc,

"
v

-

Nasielsk, dn. 19.02.2008r.
ROŚ. 6134-05/08

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

Urząd Miejski w Nasielsku w odpowiedzi na wniosek z dnia 11 lutego 2008 roku w
sprawie udzielenia informacji publicznej na temat sposobu i skutków wykonywania zadania
„opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie" informuje, że:
• w 2007roku gmina miała podpisaną stałą umowę na wyłapywanie bezdomnych
zwierząt i zapewnienie im dalszej opieki ze Schroniskiem dla Bezdomnych
Zwierząt w Krzyczkach prowadzonym przez Fundację „EKO-FAUNA" Lorcin
23a, 05-190 Nasielsk. W miesiącu czerwcu zlecono dodatkowo
natychmiastową pomoc dla sześciu kociąt z terenu Komisariatu Policji.
Zlecenie to zostało wykonane przez Fundację Centrum Ochrony Środowiska w
Chrcynnie
• Liczba zwierząt wyłapanych na koszt gminy w 2007 roku wyniosła 34 szt.
• Całkowity koszt realizacji w 2007 roku wyniósł 20930 zł.. Płatność na konto
Fundacji (jednorazowo za odłowienie i umieszczenie w schronisku)

I.B.

WÓJT GMINY

NOWE MIASTO
pow. płoński, woj. mazowieckie

Nowe Miasto, dnia *[.... luty 2008r

ORL 6134-3/2008

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

W odpowiedzi na pismo z dnia 11 lutego 2008 roku w sprawie udzielenia
informacji publicznej dotyczącej sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka
nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie" przewidzianego ustawą o ochronie
zwierząt uprzejmie informuję, że Gmina Nowe Miasto nie posiadała w 2007 roku
stałej umowy, czy też udzielała zleceń na wyłapywanie bezdomnych zwierząt.

W
mgr inż. Dariusz Karczewski

URZĄD MIASTA l GMtNY

26-420 Nowe Miasto nad Pilicą
Referat Infrastruktury,
Środowiska i Rolnictwa
tel /048/ 674 10 98 wew.37

Nowe Miasto nad Pilicą, dnia 3. marca 2008 roku

IRS 7080/2/08

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

W odpowiedzi na pismo z dnia 11.02.2008 roku w sprawie udzielenia
informacji na temat sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka nad
bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie" - Urząd Miasta i Gminy w
Nowym Mieście nad Pilicą informuje, że w 2007 roku wyłapywanie psów z
terenu miasta i gminy Nowe Miasto nad Pilicą zlecane było Firmie Usługowo Handlowej Pana Leszka Żurawskiego ul. Poświętne 16/6; 05 - 600 Grójec. W
2007 roku wyłapano 15 sztuk bezdomnych psów (w tym 3 szczeniaki), koszt
realizacji całego zadania wyniósł 2.700,00 złotych, płatne każdorazowo po
wykonaniu zlecenia.
Jednocześnie pragniemy nadmienić, iż w obecnej chwili gmina Nowe
Miasto nad Pilicą nie ma problemu z bezdomnymi psami, ale gdyby problem
zaistniał zwracamy się z ogromną prośbą o podanie adresów podmiotów
prowadzących schroniska, lub wykonujących wyłapywanie bezdomnych psów z
którymi nasza gmina mogłaby zawrzeć stosowne umowy.
Opracowała: Iwona Kieszek tel. 048 6741098 wew. 37

U R Z Ą D GMINY
09-505 Nowy Duninów
ul. Osiedlowa 1, tel./tex 2610-236
woj. mazowieckie

Nowy Duninów, dnia 25.02.2008 r.

RG.7083/3/08

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

W odpowiedzi na pismo z dnia 11.02.2008 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 2007 r. na wyłapywanie bezdomnych zwierząt i zapewnienie im dalszej opieki
Gmina miała podpisaną umowę z Firmą SITA Płocka Gospodarka Komunalna, która
prowadzi Schronisko dla zwierząt w Płocku.
Ponadto, od miesiąca września 2007 r. poprzez Związek Gmin Regionu Płockiego
Gmina posiadała dodatkowo zarezerwowane jedno miejsce w Schronisku dla zwierząt
w

Płocku z zapewnieniem

odłowienia, transportu, utrzymania oraz opieki

weterynaryjnej.
2. W 2007 r. wyłapany został l bezpański pies.
3. Za realizację w/w umów Gmina poniosła koszty ryczałtowe w wysokości 2835,50 zł.

C
L z>—

Nowy Dwór Mazowiecki, 15.02.2008

U R Z Ą D MIEJSKI

Wydział Gospodarki Komunalnej
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
G.K. 7050uf.{«,<Jtób0,1/2008

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji dla zwierząt „ Argos:
ul. Garncarska 37 A
Warszawa

W odpowiedzi na pismo z dnia 11.02.2008 r , informuję , że na zadanie
„ Odławianie i utrzymanie bezdomnych psów w schronisku z terenu miasta Nowego
Dworu Mazowieckiego „ z realizacją usług w 2007 roku , przetarg nieograniczony
ogłaszany był dwukrotnie ( pierwszy przetarg został unieważniony z powodu , że nie
wpłynęła żadna oferta , na drugi przetarg złożona została tylko jedna oferta ) .
Wobec powyższego została podpisana na w/w usługi z oferentem , który
złożył ofertę tj. Fundacją „ EKO - FAUNA „ z siedzibą w Lorcinie gm. Nasielsk.
Z terenu miasta Nowego Dworu Mazowieckiego zostało odłowionych i
umieszczonych w schronisku 54 bezpańskie psy.
Za realizację usług w 2007 roku gmina ponosiła koszty w formie ryczałtowej 4.000.- zł. brutto miesięcznie.
WYDZ/ , :
nudnej

Nur,2008/02/2S

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
FUNDACJA DLA ZWIERZĄT" Agros"
ul. Garncarska 37A
04- 886 Warszawa
W odpowiedzi na Państwa pismo informujemy, że w roku 2007 gmina nie posiadała umowy
na wyłapywanie bezdomnych zwierząt . W roku 2007 nie zlecaliśmy żadnej firmie
wyłapywania zwierząt bezdomnych

I N S 1\E,

d1;., rotnidtwa

Maria

: To K

'fiy środowiska

Urząd Gminy w Obryty
07-215 Obryte
pow.pułtuski

Obryte 20087.02.15.
Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacja dla Zwierząt „ Argos "
ul. Garncarska 37 A
04-886 Warszawa

W odpowiedzi na Wasze pismo z dnia 11.02.2008 r. w sprawie
sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami
i ich wyłapywanie " - Urząd Gminy w Obrytem informuje :
1- w 2007 roku gmina nie zawierała żadnych umów na wyłapywanie i
zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom,
2- nie były wyłapywane żadne bezdomne zwierzęta,
3- nie były ponoszone żadne koszty w tej sprawie.

Z poważaniem:

mgr inż.7nM>u$z Dyga
KIEROWNIK REFERATU ROLNICTWA,
GOSPODARKI PF?py3/!fNNE,! l KOMUNALNEJ

000545320
U R Z Ą D G Ml N Y
uL Warszawska 53

<ŚOĆT/5?i8

Odrzywół, dnia 04.03.2008

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
Fundacji dla Zwierząt „Argos"
KRS:286138
ul .Garncarska 37A
04-886 Warszawa

Urząd Gminy w Odrzywole w odpowiedzi na pismo z dnia 11 lutego 2008r.
uprzejmie informuje, że Gmina nie ma stałych umów i nie zlecała wyłapywania bezdomnych
zwierząt.
W 2007 roku wyłapaliśmy 6 bezdomnych psów, które oddaliśmy pod opiekę
pracownikom tut. Urzędu Gminy.

ZASTĘPCA WÓJTA

Janijńtorycka

WÓJT GMINY
OŁSZANKA

Olszanka, dnia 19 lutego 2008 r.

powiat łosicki
woj. mazowieckie

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacja dla Zwierząt „Argos"
ul. Garncarska 37A
04-886 W A R S Z A W A

Urząd Gminy w Olszance, 08 - 207 Olszanka odpowiadając na pismo z dnia 11.02.2008r.
dotyczące wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie"
informuje, iż Gmina Olszanka w 2007 r. nie miała podpisanej umowy na wyłapywanie i/lub
utrzymywanie bezpańskich zwierząt oraz nie ponosiła kosztów związanych z w/w zadaniami.

^rr

GMINA OLSZEWO-BORKI
07-415 oiszewo-Borki

Olszewo-Borki 21.02.2008 r.

ul. Broniewskiego 13
NIP 758-21-23-565 REGON 550667965

RliOŚ.762/1/2008

W odpowiedzi na wniosek

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

z dnia i i lutego 2008 r w sprawie udzielenia informacji

publicznej na temat sposobu wykonywania zadania z ustawy o ochronie zwierząt dotyczącego
opieki nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywaniem Urząd Gminy w Olszewie-Borkach
uprzejmie informuje, że z terenu gminy w 2007 roku 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 3 bezpańskie psy.
Całkowity koszt tego zadania wyniósł 2.928,00 zł. /Słownie: Dwa tysiące dziewięćset dwadzieścia
osiem złotych/.

ÓJTA

U R Z Ą D GiYiJN':
w Opinogórze Ge:r
06-405 Opinogóra, uL Kras.>: •
pow. ciechanowski, woj. mar.,.,•;--•:
tel. 671-70-24, tai./fax 673-fj i - 1 0
identyf. 000549499

Opinogóra Górna, dnia 18.02.2008 r.

RIOS.R.6430/4/08

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

Urząd Gminy w Opinogórze Górnej informuje, iż zezwolenie na
prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie ochrony przed bezdomnymi
zwierzętami na terenie gminy posiada Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych
„spółka z ograniczoną odpowiedzialnością" w Ciechanowie ul. Gostkowska 83.
W roku 2007 w schronisku w Pawłowie k. Ciechanowa przebywały trzy psy koszt: 3 szt. x 6,00 zł/d = 18,00 zł za przetrzymywanie za jeden miesiąc.

Osieck.2008.02.19

e

GG.6052/3/08

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

W odpowiedzi na pismo z dnia 11 lutego 2008 roku w sprawie sposobu i skutków
wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i wyłapywaniem"
przewidzianego ustawą o ochronie zwierząt, Urząd Gminy w Osiecku uprzejmie informuje,
iż w roku 2007 gmina nie posiadała zawartej umowy na wyłapywanie bezdomnych zwierząt.
W minionym roku na terenie gminy nie wystąpiły sytuacje wymagające wyłapywania
bezdomnych zwierząt.

Z up.

Ó/C^T A

Teresa >s£ostak
Inspektor a/s gospctofkl gruntami
i mieniem komunalnym,
i ochrony środowiska

URZĄD MIASTA
OSTROŁĘKI
Wydział Gospodarki Komunalnej
i Ochrony Środowiska
07-400 Ostrołęka, ui. T. Kościuszki 45

Ostrołęka, 2008-02-18
GKOŚ.7081-5/08

BIURO
OCHRONY ZWIERZĄT
Fundacji dla Zwierząt „Argos"
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 2007 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 2007 roku z terenu miasta Ostrołęki odwieziono 225 szt. bezdomnych zwierząt do
schroniska w Kruszewie, gmina Goworowo, prowadzonego przez Firmę UsługowoHandlowa CANIS.
Ad.3/ W 2007 r. ogółem koszt wyłapywania bezdomnych zwierząt, ich transportu i
przetrzymywania w schronisku wyniósł około 102.000. 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.

DYREKTOR

Wydziahi Go/podirki Komunalnej
l Ochriny Środowiska

Sprawę prowadzi: Adam Kalabiński, Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, tel (029)764-68-11 wew. 251

BUKMJSTRZ MIASTA
Ostrów v<

Ostrów Mazowiecka 18.02.2008 r.
ITS 7622/9/08

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
Fundacja dla zwierząt „Argos"
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 2007 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
ul, Bąkówka
07-300 Ostrów Mazowiecka
Ad. 2 W 2007 roku z terenu miasta Ostrów Mazowiecka zostało odłowionych - 142
sztuk bezpańskich psów.
Ad. 3 Kosz realizacji całego zadania w 2007 roku wyniósł - 78 934,00 złotych.
Płatność następowała w formie jednorazowej opłaty za umieszczenie każdego
odłowionego psa w schronisku.

Pozostaję z poważaniem.

A BURMISTRZA

PREZYDENT MIASTA OTWOCKA
ul. Armii Krajowej 5, 05-400 Otwock

tel.: +48 (22) 779 20 01 (do 06); fax: +48 (22) 779 42 25

www.otwock.pl

e-mail: umotwock@otwock.pl

Otwock, dnia 20.02.2008 r.
WGK.7062-11/08

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

W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej z dnia 11.02.2008 r. informuję,
że w roku 2007 wyłapywaniem bezdomnych zwierząt na terenie Otwocka zajmowała

się Lecznica

Weterynaryjna z Płońska 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 114 psów i 30 kotów. Koszt
realizacji tego zadania wyniósł 46.191,00 zł.

/-up. P R E Z Y D E N T A
M I A S T A OTWOCKA
N A C Z E L NI MW 'Y DZIAŁU
OSPODARKJKOMUNALNEJ
T f i Ji i. A n d r -f, e.j H e, ł« c, r, k i «• w i'; >-

Sprawę prowadzi : insp. Elżbieta Jobda
tel. 788 20 22

URZĄD GMINY
08-107 PAPROTNIA

ul. 3 Maja 2
tel /fax (0-25)63-121-10; (0-25)63-121-0:
REG 0005417°° MTP «9i -10-46-888

Paprotnia, dn. 18.02.2008r.

6052 - 2/08

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

W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej z dnia 11.02.2008r.
Urząd Gminy w Paprotni informuje, że w 2007r. nie było podpisanych umów na wyłapywanie
bezdomnych zwierząt. W przypadku pojawienia się problemu podpisujemy umowę zlecenia
z Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych w Siedlcach. W 2007r. mieliśmy jeden taki
przypadek. Koszt całego zadania wyniósł 1163,84 zł.

TA
Kamińska

GMINY

GMINY
08-441 PARYSÓW ul Kościuszki 28
pow Garwolin.woj mazowieckie
tel / f a x 6 8 5 5 3 1 9

Parysów dnia 18.02.2008 r.

R. 6052/12/08

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

W nawiązaniu do Waszego pisma z dnia 11 lutego 2008 r. dotyczącymi udzielenia
informacji publicznej na temat sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka nad
bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie" Urząd Gminy w Parysowie podaje sposób
i skutki wykonywania tego zadania.
Wałęsające się bezdomne zwierzęta to przede wszystkim psy. Po zgłaszaniu tego
problemu przez mieszkańców szukamy nowych właścicieli, co do których mamy gwarancję,
iż zapewnią im właściwą opiekę.
W przypadku braku chętnych Urząd Gminy zaleca ich wyłapywanie.
W roku 2007 Urząd Gminy nie udzielał zleceń na wyłapywanie bezdomnych
zwierząt oraz nie ponosił kosztów związanych z ich wyłapaniem oraz utrzymywaniem.

M /SO\A

URZĄD MIASTA l GMINY PIASECZNO
Wydział Utrzymania Terenów Publicznych
ul. Kościuszki 5, 05-500 Piaseczno
te/. 022-701-76-52.1ax 022-756-70-49

UTP

Piaseczno 28.02.2008r.

l (55 72008
BIURO
OCHRONY ZWIERZĄT
Fundacji dla zwierząt „Agros"
04-886 Warszawa ul. Garncarska 37A

W odpowiedzi na Państwa wniosek Wydział Utrzymania Terenów
Publicznych Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno informuje, iż odławianiem
i opieką nad bezdomnymi zwierzętami odłowionymi na terenie Miasta i Gminy
Piaseczno zajmuje się firma PRIMA-YET 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 2007 wyniosły 200.000 zł.
Adopcje
Zgony
Eutanazja
Zbiegłe

2007
102
10
18
3
Z poważanie
Nacze|fi/k

mgr
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tej. /2^e4-89; tel. 723-60^70
fex 723-1 0-54

Piastów, dnia 15 lutego 2008 roku

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

W związku z Pani wystąpieniem z dnia 13 lutego 2008 roku, Urząd
Miejski w Piastowie informuje, że obowiązująca na terenie Miasta Piastowa
Uchwała Rady Miejskiej Nr XI/52/2007 w sprawie wyłapywania bezdomnych
zwierząt na terenie Miasta Piastowa oraz zapewnienie dalszej opieki wyłapanym
zwierzętom stanowi, iż bezdomne zwierzęta są wyłapywane na wniosek
mieszkańców, służb (Policji) lub Urzędu.
^•w 2007 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. Brwinowskiej 50.
^•liczba zwierząt wyłapanych przez pana Gródeckiego w 2007 roku :
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
^w 2007 roku umowa została zawarta na kwotę 2.196,00 złotych brutto
miesięcznie w formie ryczałtu.

)3.MAR.2008 14:40 0256856083

URZĄD MIASTA i GMINY PILAWA

#2430 P.001 /001

Pilawa, in.03.03.2008r.
OŚRK.R 6076-3/OS

Biuro Ochrony Zwieiząt
Fundacji dla Zwier/ąt „Argos1
ul. Garncarska 37A
04-886 Warszawa

W odpowiedzi na wniosek z dnia 13 lutego b.r. uprzejmie informuję, iż:

Urząd Miasta i Gminy w Pilawie w 2007 roku udzielał zleceń na wyłapywanie
bezdomnych zwierząt Lecznicy Małych Zwierząt, ul. Młodzieżowa 17, 09-100 Płońsk
lek. wet. Stanisławowi Szytnczykowi i zapewnienie im dalszej opieki poprzez

dostarczenie zwierząt do Społecznego Schroniska dla Bezdennych Zwierząt im.
Adolfa Dygasińskiego w Celestynowie, ul, Prosta 3.
2. W 2007 roku wyłapano 8 szt. bezdomnych psów na koszt gminy.

3. Koszt realizacji całego zadania wyniósł 4 847,1 zł, brutto. Forma płatności była
jednorazowa za każde wykonane zlecenie.

Sprawę prowadzi:
Kierzkowska Magdalena
tel,02568S61 IOwew. 25;

WÓJT GMINY PLATERÓW

08-210Raterów.ul 3 Maja 5

Platerów dn. 18.04.2008 r.

G. 6134/1/08

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

Dotyczy: pisma z dnia 11.02.2008 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 przebywał na „bazie maszynowej" należącej do
Gminnego Zakładu Komunalnego. Pies został przekazany rolnikowi z terenu Gminy
Platerów.
3. Koszt jednorazowej opłaty za umieszczenie psa w schronisku, podany telefonicznie przez
schronisko wynosił 800 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.

/

URZĄD MIASTA PŁOCKA

Wydział Gospodarki Komunalnej
i Ochrony Środowiska
Oddział Eksploatacji Infrastruktury Miasta
09-400 Płock, Stary Rynek 1
WSO.I.ZO.07190/WGK/3/2008

Płock, dnia 03.03.2008 r.

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

W nawiązaniu do wniosku w/w Biura z dnia 14 lutego 2008 r. o udzielenie
informacji publicznej na temat sposobu i skutków wykonywania zadania "opieka nad
bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie" przekazuję następujące informacje :
1. Miasto Płock posiada umowę na utrzymywanie bezdomnych zwierząt z firmą SITA
Płocka Gospodarka Komunalna Sp. z o.o., 09-400 Płock, ul. Przemysłowa 31, która
jest posiadaczem schroniska dla zwierząt przy ul. Parowa 20. Umowa przewiduje
m. in. przyjmowanie bezdomnych zwierząt, utrzymywanie ich wraz z leczeniem i
poddawaniem szczepieniom ochronnym. W ramach umowy przeprowadzane jest
również wyłapywanie bezdomnych psów w przypadkach interwencji.
2. W roku 2007 schronisko odłowiło 153 psy i 8 kotów, a doprowadzonych przez właścicieli i inne osoby przyjęło 105 psów i 14 kotów. Przekazano do adopcji 221 psów
i 32 koty. Średnio miesięcznie w schronisku przebywało 116 psów i 5 kotów.
3. W roku 2007 wydatkowana została kwota 614.715,00 (sześćset czternaście tysięcy
siedemset piętnaście 00/0o) złotych. Formą płatności był i jest nadal ryczałt miesięczny.
KIEROWNIK
feploatacji
' Miasta

womir Milik

Otrzymują:
1. Adresat,
2. WSO.I.ZO,
3. WGK.I. - RU.

•

URZĄD MIEJSKI

ul. Płocka 39, 09-100 PŁOŃSK
woj. mazowieckie
tel. 023662-26-91,0236631300
fax 023 662 65-1'

Płońsk, ^ ^{ ^^ 2Q()g

IT. 6134-01/2008

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

Odpowiadając
na Państwa pismo z dnia 11 lutego 2008 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 2007 roku
podpisano z Lekarzem Weterynarii Panem Stanisławem Szymczykiem właścicielem
Specjalistycznej Lecznicy Małych Zwierząt przy ul. Młodzieżowej 17 w Płońsku,
w roku 2007 roku na koszt gminy odłowiono i przewieziono do schronisk 57 szt.
bezdomnych psów oraz 28 szt. szczeniąt,
koszt realizacji w/wym. zadania wyniósł brutto 56 195,33 zł, formą zapłaty była
ryczałtowa kwota ustalona za odłowienie, kwarantannę, szczepienie, opłatę schroniskową,
oraz transport bezdomnego psa do schroniska.

Zup.
Otrzymuj ą:

l .Adresat.
2.a.a.

mgr}
Dyrektor Wydziału Infrastruktury Technicznej

U R Z Ą D G M IN Y

Płońsk dn. 22.02.2008r

09 100 Piońsk, ul. 19-go Stycznia 39
tel (0-23) 662-55-35. 662-56-89
fax (0-23) 662-24-26
N!P 567-14-60-004

RG.6134/0/1 /08

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
FUNDACJA DLA ZWIERZĄT
„ARGOS"
UL.GARNCARSKA 37A
04-886 WARSZAWA

Stosownie do

Państwa pisma dot. opieki nad bezdomnymi

wyłapywaniu - Urząd Gminy w

Płońsku

zwierzętami i ich

uprzejmie informuje, że w roku 2007

przeprowadzone zostało postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie
przetargu nieograniczonego w wyniku, którego została wyłoniona Lecznica Weterynaryjna
Sklep Zoologiczne - Wędkarski Lekarz weterynarii Stanisław Szymczyk, ul. Młodzieżowa
17, 09-100 Płońsk.
KIEROWNIK RE
GOSPODARCZ;
mgr

ROZWOJU
!
CTWA
'ńska

URZĄD GMINY PNIEWY

//i1

tel /fax (048) 668 64 2
05-652 P N I E W Y
pow grójecki

woj ma7ow!cckit

Pniewy , dn.22.02.2008 r.

R-Oś.61 34/1/08
Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji dla zwierząt „Agros"
WARSZAWA
ul. Garncarska 37 A
W odpowiedzi na wniosek z dn. 11 lutego b.r. dot. udzielenia informacji nt. opieki
i wyłapywania psów bezdomnych Urząd Gminy w Pniewach przedkłada odpowiedź na
zamieszczone pytania:
Ad. l . W 2007 r. gmina Pniewy nie posiadała stałych umów ani też nie udzielała zleceń na
wyłapywanie bezdomnych zwierząt i zapewnianie im dalszej opieki.
Ad. 2. Nie posiadamy danych o zwierzętach wyłapywanych i utrzymywanych na koszt gminy
w 2007 r. ponieważ zadania takie nie były realizowane.
Ad. 3. W związku z tym , że zadania powyższego typu nie były realizowane nie wystąpiły
koszty realizacji wymienionych zadań.
Zjawisko bezdomności zwierząt nie występuje w naszej gminie w dużej skali tzn.
takiej , która powodowałaby konieczność podejmowania działań w oparciu o ustawę
o ochronie zwierząt , polegających na zapewnianiu zwierzętom radykalnej opieki ,
chociażby poprzez umieszczanie w schroniskach bądź innego typu działalność.

Z poważaniem:

>

owski

URZĄD MIASTA PODKOWA LEŚNA
ul. Akacjowa 39/41, 05-807 Podkowa Leśna,
tel. 022 75 92 100, fax 022 758 90 03
e-mail: urzadmiasta@podkowalesna.pl

Podkowa Leśna, 19 luty 2008 rok

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

Związku z Państwa pismem o udzielenie informacji

publicznej na temat

sposobu i skutków wykonywania zadania „ opieki nad bezdomnymi zwierzętami i ich
wyłapywanie" przewidzianego ustawą o ochronie zwierząt, informujemy:
Miasto Podkowa Leśna na rok 2007 miało podpisaną umowę ze Schroniskiem
w Milanówku przy ul. Brwinowskiej 48, na przyjmowanie bezdomnych zwierząt
z terenu naszego miasta po telefonicznym zgłoszeniu bezdomnego zwierzęcia przez
pracowników Urzędu Miasta w Podkowie Leśnej, zapewniając im warunki egzystencji
zgodne z wymogami określonymi w Ustawie o ochronie zwierząt.
W roku 2007 wyłapano 20 zwierząt w tym: 9 psów, 11 kotów.
Wynagrodzenie ryczałtowe co miesięczne wynosiło
zryczałtowaną

opłatę miesięczną naliczaną z tytuły

1200zł. kwota stanowiła
gotowości

schronisko 20 zwierząt rocznie.

Z poważaniem

j Inwestycji

Otrzymują:
1. adresat

2. a/a

przyjęcia

przez

Kl
URZĄD GMINY

06-121 Pokrzywka, Aleja Jana Pawłaflnr l

Pokrzy wnica, 2008-02-19

Powiat Pułtusk, woj. mazowieckie
teL (0-23) 6918721, fax: 6918555
REGCW: 000541778 NIP: 38eM

RI. 7080-2/2008

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacja dla Zwierząt „Argos"
ul. Garncarska 37 A
04-886 Warszawa
W odpowiedzi na Państwa wniosek z dnia 11 lutego 2008 r. niniejszym informuję, co
następuje:
1. Urząd Gminy w Pokrzywnicy zleca Przedsiębiorstwu Usług Komunalnych

Sp. z o.o. w

Ciechanowie przy ul. Gostkowskiej 83, wyłapywanie bezdomnych psów z terenu Gminy
Pokrzywnica i utrzymywanie ich w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Pawłowie
2. W 2007 roku z terenu gminy wyłapano pięć psów, które były utrzymywane w schronisku
na koszt gminy
3. Koszt realizacji zadania przedstawia się następująco:
- koszt złapania i przewiezienia 5 psów do schroniska -527,53 zł
- koszty utrzymania psów w 2007 r. (opłaty uiszczane miesięcznie)- 5.782,80 zł

Z poważaniem

Urząd Gminy Policzna
ul. B. Prusa 11
26-720 Policzna

Policzna, dn. 26.02.2008r.

UG.RLOS.-0717/05/08

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji dla zwierząt „Argos"
ul. Garncarska 3 7A
04-886 Warszawa
W odpowiedzi na Państwa pismo z dnia 15.02.2008r. uprzejmie informujemy,
że w 2007 roku nie było zgłoszeń od mieszkańców gminy o potrzebie wyłapywania
bezdomnych zwierząt. Na dzień dzisiejszy brak jest zwierząt utrzymywanych na koszt
gminy.
Urząd gminy ściśle współpracuje z sołtysami i policją w celu wykonywania
zadania ..opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie".
Z poważaniem
Robert Strzelecki

URZĄD GMINY POMIECHÓWEK
05-180 Pomiecliówek
ul. Szkolna 1A

WROŚ - 7080/02/08

tel: 022 765-27-22
fax: 022 765-27-10

Pomiechówek dnia 2007-02-27

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji dla Zwierząt „Argos"

ul. Garncarska 37 A
04-886 Warszawa

1

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 2007r. 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 2007r. na podstawie
zawartej umowy wynosi 71 za kwotę ryczałtową 25 420,00zł.
W sumie w 2007r. na zadania związane z ochroną bezdomnych zwierząt
oraz na utylizację padłych zwierząt wydano kwotę w wysokości 39 620 zł.

w ój j
v
_N
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«tgr Dariusz Suiecki

URZĄD GMINY

ul. Krótka i, 05-326 POSWIĘTNE
woi mazowieckie
tel.(022)799-94-21, (025) 752-03-90

Poświętne, dn. 25.02.2008r.

R. 5241/01/08

BIURO
OCHRONY ZWIERZĄT
Fundacji dla Zwierząt „Argos"
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" informujemy :
1. 07.01.2007r została zawarta stała umowa z Przedsiębiorstwem Wielobranżowym
„PERRO" na usługi w zakresie pomocy bezdomnym , cierpiącym, porzuconym i
zagubionym zwierzętom.
2. W roku 2007 wyłapano 2 psy, które zostały oddane do schronisk.
3. koszt realizacji zadania w 2007r wynosił 2 745 zł, były to jednorazowe opłaty za
odłowienie i dostarczenie do schroniska.

U R Z Ą D GMINY
-L siedzibą w Wolt Prażmowskiej
ul. Główna 57,05-505 Wola Prażmowska
tel. 727-01-77 •

PraŻmÓW, dn. 22.02.2008 roku

Roi. 6215-9/08

Biuro Ochrony Zwierząt

Fundacji dla Zwierząt „AGROS"
Ul. Garncarska 37 A
04-886 Warszawa

W odpowiedzi na Wasze pismo z dnia 4102.2008r. dotyczące udzielenia
informacji publicznej na temat wykonywania zadania dotyczącego wyłapywania
bezpańskich zwierząt niniejszym informuję, że :
1. Gmina Prażmów w 2007 roku udzielała zleceń na wyłapywanie
bezpańskich psów następującym firmom :
- Fundacja EKO-FAUNA, Lorcin 23a, 05-190 Nasielsk,
- Gródecki Waldemar „Interwencyjne odławianie zwierząt dzikich i
udomowionych", ul. Brwinowska 50,05-882 Milanówek
- Firma Usługowo-Handlowa, Leszek Żurawski, ul. Poświętne 15/6,
05-600 Grójec,
2. w 2007 roku z terenu gminy Prażmów wyłapano na koszt Gminy 23 szt.
bezpańskich psów,
3. całkowity koszt realizacji wyłapywania w 2007r. bezpańskich zwierząt
wyniósł 9.520,00 złotych.
Z poważaniem
(WÓJT/

GMINT~mXZMOW
Sylw&ter Płichała

URZĄD GMINY
w Promnie

z tiedztbą w Promnie-Kolonii
26-803 Promna
woj. mazowieckie

Promna
ind 1 9 09
i^.uz.

RS.6133/2/2008

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji dla Zwierząt „Argos"

W odpowiedzi na pismo z dnia 11.02.2008 r. Urząd Gminy w Promnie
informuje:
1. Gmina nie ma na stałe podpisanej umowy z żadną firmą zajmującą się
wyłapywaniem bezdomnych zwierząt.
2. W 2007 roku na terenie naszej gminy nie było przypadku wyłapywania lub
zapewniania opieki bezdomnym zwierzętom.
3. W związku z powyższym Gmina w 2007 r. nie ponosiła kosztów za opiekę
bezdomnych zwierząt.
z u p . WiÓikTA
1

f/

. W^T,

°l"rsk
GMINY

U R Z Ą D MIEJSKI
w Pruszkowie
ul. Kraszewskiego 14/16

os-800 P r u s z k ó w

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

Pruszków dnia 20.02.2008 r.

OSO-7083/ 6 708
Fundacja dla Ochrony Zwierząt
„Argos"
ul Garncarska 3 7a
04-886 Warszawa
W odpowiedzi na Pani zapytanie w sprawie problemu bezdomnych
zwierząt uprzejmie informuję, że:
1. Na wyłapywanie bezpańskich zwierząt i ich transport do schroniska w
roku 2007 Miasto Pruszków posiadało umowę z firmą Interwencyjne
Odławianie Zwierząt Dzikich i Udomowionych Waldemar Gródecki w
Milanówku.
2. Odławiane zwierzęta przewożone były do Schroniska w Krzyczkach koło
3. W ubiegłym roku zostało odłowione i przekazane do schroniska 120
psów i 22 koty.
4. W roku 2007 wydatki na ochronę bezpańskich zwierząt wydane zostało
104.000,-zł.

ZASTĘPCA PREZYDENTA

MIAST

RUSZKOWA

URZĄD CIASTA
,,! J^ir.a KiTińskiego 2
06-300 PRZASNYSZ
teL (O 29) ^.".Iglsg
ff,x: (O liS) / 5G-^--J-^a

GKOŚ 7081-1/2008

Przasnysz, dnia 20-02-2008 r.

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

Odpowiadając na pismo z dnia 11 lutego 2008 r. dotyczące sposobu i skutków
wykonywania zadania *opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie"
przewidzianego ustawą o ochronie zwierząt Urząd Miasta w Przasnyszu informuje, że akcje
wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie miasta w 2007 r. przeprowadzał na zlecenie
tut. Urzędu Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Przasnyszu
ul. Kacza 9 przy udziale lekarza weterynarii.
Wyłapane zwierzęta umieszczane były w schronisku dla bezdomnych zwierząt w
Ostrowi Mazowieckiej ul. Bąkówka, z którym zakład miał podpisaną umowę.
Ogółem w 2007 r. odłowiono i umieszczono w schronisku 39 szt. bezdomnych psów
za łączną kwotę 3 1 5 1 3, 1 1 zł. Opłaty w schronisku uiszczane były jako jednorazowe.

Z u . Burmistrza
zfof Kaczyński

Naczelnik Wy&iat' OjspodajH Komunalnej
i Oehrohy Środowiska

Urząd Gminy Przasnysz
06-300 Przasnysz
woj. mazowieckie
Gpk. 6060/2/08

Przasnysz, dnia 13.02.2008 r.

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

W odpowiedzi na wniosek z dnia 11 lutego 2008 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 2007 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 w ubiegłym roku
poniósł koszty w wysokości 4518,22 zł.

u
Szotach
Gospodarki
.omunainej

URZĄD GMINY PRZESMYKI
powiat siedlecki, woj. mazowieckie
08-109 Przesmyki ul. 11 Listopada 13
Tel./faks O25 641 23 11, 025 641 23 22
Przesmyki 25-02-2008 r.
GCI 60*1/01/08

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji dla zwierząt „Argos"

W związku z wnioskiem z dnia 11 lutego 2008r. o udzieleniu informacji publicznej
na temat sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami
i ich wyłapywanie".
Informuję że w 2007r. Gmina Przesmyki nie miała podpisanych stałych umów i nie
udzielała żadnych zleceń na wyłapywanie bezdomnych zwierząt, w związku z czym nie
poniosła kosztów z tym związanych.

L up. W

r
'tjnpwska
/rrffinwY

Sprawę prowadzi
insp. Marek Zalewski
tel.0256412322w.109

URZĄD GMINY
26-704 Przyłęk
v/o.j. mazowieckie

Przyłęk, dnia 28.02.2008r

GBO—7080/1/2008

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

W związku ze złożonym wnioskiem o udzielenie informacji publicznej na temat
sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich
wyłapywanie" Urząd Gminy w Przyłęku przesyła negatywną informację.

Z up. Wójta
INSPKTOtf
Mafek

URZĄD GMINY i MIASTA

Przysucha
Pl. Kolberga 11
26-400 Przysucha

Przysucha, dnia 21.02.2008r.

MK. 6134-02/08

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

W odpowiedzi na Państwa wniosek z dnia 15.02.2008r. /data wpływu/ dotyczący
udzielenia informacji na temat sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka nad
bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie", Urząd Gminy i Miasta w Przysusze informuje,
że w 2007 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 terenie bazy
przytuliska dla wyłapanych bezdomnych zwierząt oraz utrzymania w nim zwierząt 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.
W 2007r. ustalono opłatę ryczałtową za wykonanie powyższych zadań w wysokości
1230 zł netto na miesiąc, w bieżącym roku planuje się przeznaczyć na ten cel kwotę
1500,60 zł netto na miesiąc.

Jeny Wolak

w PRZYTYKU
woj. mazowieckie
26-650 Przytyk, u! Z;.."neta 57
tei. (043) 618 00 9'x 61 8 00 37

R.6074-1/07

Przytyk, 27.02.2007 r.

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

W nawiązaniu do pisma z dnia 11 lutego 2008 r. o udzielenie informacji publicznej na
temat sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich
wyłapywanie , Urząd Gminy w Przytyku informuje:
Odn. pkt. l Gmina Przytyk nie zawierała umów i nie udzielała zleceń na wyłapywanie
bezdomnych zwierząt w 2007 r.
Odn. pkt. 2 W roku ubiegłym nie wyłapywano bezdomnych zwierząt i nie przekazywano do
schroniska.

URZĄD MIEJSL!
06-100 Pułtusk

PUŁTUSK, dn. 2008-07-11

ul. Rynek 41

RG.6134-4.1/08

2008-RG-RKW- 1 5 1 - 0

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji dla Zwierząt „Argos"
ul. Garncarska 37 a
04-886 Warszawa
W odpowiedzi na pismo Fundacji dla Zwierząt „Argos", Urząd Miejski w Pułtusku
uprzejmie informuje, że Gmina Pułtusk w roku 2006 i 2007 posiadała podpisane umowy na
odłapywanie, oczipowanie, oraz przewóz do schroniska bezdomnych zwierząt z terenu Gminy
z Firmą: Lecznica Weterynaryjna Sklep Zoologiczne - Wędkarski 09-100 Płońsk, ul.
Młodzieżowa 17, reprezentowaną przez Pana Stanisława Szymczyka lekarza weterynarii.
Odłapane zwierzęta po oczipowaniu lekarz odwoził do schroniska dla bezdomnych
zwierząt w Celestynowie. Rozliczenie za wykonaną usługę następowało po każdorazowym
odłowieniu zwierząt.
W roku 2006 liczba odłapanych bezdomnych zwierząt - psów z terenu Gminy Pułtusk
wynosiła: psy dorosłe w ilości 50 sztuk, szczeniaki 8 sztuk.
Cena za odłapanie, oczipowanie, transport do schroniska oraz opłata schroniskowa w
roku 2006 wynosiła odpowiednio za psa dorosłego 600-642 złotych brutto, za szczeniaka 300350 złotych brutto.
Ogólna kwota za wyłapywanie bezdomnych zwierząt wyniosła w 2006 roku 36 005,50
złotych brutto.
W roku 2007 liczba odłapanych bezdomnych zwierząt - psów z terenu Gminy Pułtusk
wynosiła: psy dorosłe w ilości 80 sztuk, szczeniaki 19 sztuk.
Cena za odłapanie, oczipowanie, transport do schroniska oraz opłata schroniskowa w
roku 2007 wynosiła odpowiednio za psa dorosłego 706,20 złotych brutto, za szczeniaka
438,70 złotych brutto.
Ogólna kwota za wyłapywanie bezdomnych zwierząt wyniosła w 2007 roku 64 692,20
złotych brutto.
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Puszcza Mariańska, dnia 2008.02.15
vwa; zytardowsk.

., •

Świeckie

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

OŚ. 6134/2/2008
W nawiązaniu do pisma, które wpłynęło 13.02.2008 roku w sprawie udzielenia
informacji dotyczących wykonywania zadań związanych z opieką i wyłapywaniem
bezdomnych zwierząt 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 2007 roku wyłapano i dostarczono do Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt
znajdującego się w miejscowości Korabiewice Gm. Puszcza Mariańska 22
bezdomnych psów.
3) Za wszystkie zwierzęta dostarczone przez Gminę w 2007 roku Schronisko nie
pobrało żadnych opłat. Urząd Gminy Puszcza Mariańska w ramach współpracy,
udziela dla Schroniska pomocy materialnej np. w okresie zimowym wykonano
i dostarczono 12 szt. nowych domków dla psów.

W Ó l T

/rz
09-140 RACIĄŻ

Pl. Adama Mickiewicza 17
»T>W. płoński, woj. mazowiecka

Raciąż dnia 18.02.2008
GKM.OS.GP.7356/6/08
BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
Fundacji dla Zwierząt „Agros"
ul. Garncarska 37A
04-886 Warszawa
W nawiązaniu do otrzymanego pisma z dnia 11.02.2008
w sprawie udzielenia informacji na temat sposobu i skutków
wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami
i ich wyłapywaniem „ 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.

sra/

URZĄD GMINY
09-140 Raciąż, pow. płoński
woj. mazowieckie

RaciąŻ3 dnia 15 łuty 2

Q08 r.

RRG.6134-2/2008

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji dla Zwierząt „Argos"
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" przewidzianego
ustawą o ochronie zwierząt, Urząd Gminy Raciąż odpowiada na pytania:
1. Czy i z kim gmina miała w 2007 r. stałe umowy albo udzielała zleceń na wyłapywanie
bezdomnych zwierząt i/lub zapewnienie im dalszej opieki?
Gmina Raciąż w 2007 r. zawarła umowę na wyłapywanie bezdomnych psów z Lecznicą
Weterynaryjną w Płońsku, ul. Młodzieżowa 17, reprezentowaną przez Lek. wet. Stanisława
Szymczyka

2. Jakie są zbiorcze dane liczbowe o zwierzętach wyłapywanych i/lub utrzymywanych na koszt
gminy w 2007 r. ?

Zwierzęta wyłapane - 2
Zwierzęta utrzymywane na koszt gminy w 2007 r. - O

3. Jaki był koszt realizacji całego zadania i jaka była forma płatności za opiekę?
Koszt realizacji całego zadania - 1412,40 zł.
Otrzymują:
—ł-r-adresat
2. a/a
AS/AS

URZĄD

WRADZAN
u). Ptocka 32, 09-45'
pow. płocki, woj. m

tel (24) 261-34-97 NIP

Radzanowo, dn. 26.02.2008r

Dotyczy: Wniosek o udzielenie informacji publicznej

W odpowiedzi na Państwa pismo z dnia 13.02.2008r Urząd Gminy w Radzanowie
informuje, że w 2007r została podpisana umowa na wyłapywanie bezdomnych zwierząt z
firmą SITA Płocka Gospodarka Komunalna - Płockie Schronisko dla Zwierząt. W
ubiegłym roku zostały wyłapane dwa psy, koszt ich utrzymania wyniósł 1140 zł, płatne
przelewem.

Otrzymują:
1. Adresat
2. A/a

Zu

Wójta

uczkowski
Marti
Zćist ica Wójta

URZĄD GMINY w Radzanowie

Plac PHsudsktego 28
06-540 Radzanów
pow.m/awsW
•
tel (023) 679-80-35, 34, 35
NIP 569-15-50-147 Regon 000536290

Radzanów, dnia 13.02.2008r.

Urząd Gminy w Radzanowie
Plac Piłsudskiego 26
06-540 Radzanów
Nr 6134/1/2008
BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
Fundacji Azylu pod Psim Aniołem

ul. Garncarska 37A
04-886 Warszawa

W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej,
informujemy co następuje:
1) gmina nie podpisała umowy stałej ani zlecenia na wyłapywanie
bezdomnych zwierząt w 2007 roku
2) nie wyłapywano żadnych zwierząt bezdomnych w 2007 roku
3) zadanie nie zostało zrealizowane zatem nie poniesiono żadnych
kosztów z nim związanych

URZĄD GMINY
RADZIEJOWICE

ul. Kubickiego nr 10

96-325 RADZIEJOWICE
tel. 0-46 857-71-71, tel./fax 0-46 857-71 -20
NIP 838-14-26-414. regon: 000544349

Radziejowice dn.26.02.2008r.
Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji dla Zwierząt „ARGOS"
ul.Garncarska 37a
04-886 Warszawa

RGK-RRL-7015/18/2008

W odpowiedzi na pismo z dnia 13.02.2008r., informuję że
Gmina Radziejowice ma zawartą urno we ze Schroniskiem dla Bezdomnych Zwierząt w
Krzyczkach 25, 05-190 Nasielsk na wyłapywanie bezdomnych zwierząt i zapewnienie im
opieki. W 2007r. Gmina zleciła wyłapanie i umieszczenie w schronisku 13 bezdomnych
psów.
Koszt realizacji całego zadania wyniósł 13 OOOzł.
Opłata za usługę dokonywana była przelewem po otrzymaniu faktury za wyłapanie
i umieszczenie bezdomnego psa w schronisku.

Urząd Miasta i Gminy Radzymii
Referat Gospodarki Komunalnej,
Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska
05-250 Radzymin, Pl. T. Kościuszki 2

Radzymin, dnia 02.07.2008 rok

GKiM-7080 /13/ 08

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

W odpowiedzi na pismo w sprawie udzielenia informacji nt. opieki nad
bezdomnymi zwierzętami uprzejmie informuję:
Gmina Radzymin w roku 2007 miała podpisaną umowę z Fundacją "EKOFAUNA" z siedzibą w Lorcinie 23 A, 05-190 Nasielsk. Fundacja "EKO- FAUNA"
odebrała w roku 2007 z terenu naszej gminy- 79 psów.
Koszt całego zadania w 2007 roku wyniósł 55 800,00 zł.
Należność była płatna ryczałtem miesięcznym.

Zastep|a; Burmistrza

\df, l

AndrlćtfSiarna

UE

: MINY RASZYN
idezji,

Ochn\
• '.cni Roinirt>vfi
ul. Szkoir.a i.ń, ,.'.5-090 RASZYK

GOŚ.7080/1/08

Raszyn, dnia 14.03.2008 r.

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji dla Zwierząt „Argos"
ul. Garncarska 37A
04 - 886 Warszawa
W odpowiedzi na Państwa pismo Referat Geodezji, Gospodarki
Nieruchomościami, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Gminy w
Raszynie uprzejmie informuje, że:
1. Umowa na wyłapywanie bezdomnych zwierząt została podpisana z
- Firmą Usługowo-Handlową„AGRO-POMORZANY", Pogotowie
Weterynaryjne 05 - 840 Brwinów, ul. Słowiańska 24.
Umowa na przyjmowanie zwierząt zawarto ze schroniskiem Fundacji
Eko-Fauna ,05-190 Nasielsk, Lorcin 23a.
2. W roku 2007 z terenu gminy wyłapano 36 psów i 5 kotów.
7szt. zwierząt uległo wypadkowi drogowemu, gdzie zwłoki zostały przekazane
do utylizacji firmie P.U. „HETMAN" Sp. z o. o.
Adoptowano 5 kotów i 4 psy .
Do schronisk Eko-Fauna i Na Paluchu dostarczono łącznie 25 ( 24 psy
dostarczone do Eko-Fauny i l psa do schroniska ul. Paluch 2)
3. Kosz realizacji umów w 2007 r. wyniósł 23368,20 zł. Płatności w formie
faktury wystawianej na koniec danego miesiąca z rozłożeniem na poszczególne
sztuki.

Z poważaniem
KIEROWNIK REFERATU
Geodezji GtóodarKi Nieruchomościami

Urząd Gminy w Regiminie

06 - 461 Regimin
tel./fax: (0-23) 681-17-56

www.regimin.bazagmin.pl
e-mail: regimin@bazagmin.pl

Regimin 2008-02 - 27

Nr 7082 /6 / 2008
Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacja dla Zwierząt „Argos"
Ul. Garncarska 37A
04-886 Warszawa

Odpowiadając na pismo z dnia 11 luty 2008 Urząd Gminy w
Regiminie informuje , że gmina od dnia 11 grudnia 2006 ma podpisaną umowę na
wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy i utrzymywanie ich w Schronisku dla
Bezdomnych Zwierząt w Pawłowie z Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych Sp.z.o.o. w
Ciechanowie ul. Gostkowska 83.
W roku 2007 Gmina nie zlecała wyłapywania bezdomnych zwierząt ani nie zlecała
przechowywać ich w schronisku ponieważ nie było takiej potrzeby.
W roku 2007 na opiekę nad bezdomnymi zwierzętami wydano tylko 25 zł. Jest to koszt
zaszczepienia bezdomnego psa, którego wzięła do siebie prywatna osoba.

Sporządziła: Joanna Olszewska

Repki 14.02.2008r
URZĄD GMINY REPKI
08-307 Rcpki, ul. Parkowa 7
pow. sokotowski. woj. mazowieckie

tel. 025 787 50 29, 025 787 50 23
fax 025 787 50 66, NIP 823-11-91-027

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji dla Zwierząt „Agros"
Ul. Garncarska 37A

W odpowiedzi na wniosek z dnia 11 lutego 2008r Urząd Gminy Repki informuje:
Gmina Repki w 2007r nie posiadała stałej umowy i nie zlecała wyłapywania bezdomnych
zwierząt.
W związku z powyższym nie posiadamy danych odnośnie ilości oraz kosztów
realizacji tego zadania.
z

"P- Wó^i Gminy

mgrJad\v\
Sekret

URZĄD GMINY RYBNO
po w. s oc h a c z e w s k i
woj. m a z o w i e c k i e
96-514 R Y B N O

Rybno, dn. 26.02.2008 r.

Nr RGK. 7062 - 6 / 0 8

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

Wobec nadesłanego wniosku o udzielenie informacji publicznej na temat wykonywania
zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie " informujemy, że :
Gmina Rybno w 2007 roku podpisała umowę na sprawowanie opieki i wyłapywanie zwierząt
bezdomnych z terenu gminy z Hotelem dla Zwierząt i Ptactwa Domowego z siedzibą w Łodzi
ul. Kosodrzewiny 56 .
Gmina udzielała również pojedynczych zleceń na wyłapanie i przyjęcie do schroniska
bezdomnych psów do schroniska, prowadzonego przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
w Sochaczewie AL. 600 - Lecia 90.
3. Z terenu Gminy w 2007 roku wyłapano 3 bezdomne psy .
4. Koszt realizacji całego zadania w 2007 roku wyniósł 6966,20 zł.

JTA

i Komunalne'

WÓJT GMINY KRAŚN
07-20-5 Hząśnik
ul. JeEH»sBo-,va S
woi mazowieckie

Rzajśnik 6.0^.2008r.

GKM.7080/1/2008
Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji dla Zwierząt „ Argos'
ul. Garncarska 37A
04-886 Warszawa

W odpowiedzi na Wasze pismo z dnia 11.02.2008r. dotyczące
udzielenia informacji na temat sposobów i skutków wykonywania
zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie
uprzejmie informujemy, iż gmina nie posiada podpisanej umowy na
wyłapywanie bezdomnych psów. W przydadku zaistniałej
konieczności korzystamy z usług Pana Jana Pośnika zamieszkałego
w Wyszkowie , który posiada zezwolenie na wyłapywanie
bezdomnych psów.
W 2007r. z terenu gminy wyłapano 2 psy , koszt usługi 567,50zł.

Rzecżniów, 15.02,2008r.

L.dz.

04-886

3.7A:

Urząd Gminy w Rzeczniowie^^iiłformiye, że/wyroku 2007 gmina nie
podpisywała umowy na wyłapywaniBJ^utrzymy^^ie;"';! zapewnianie: opieki
bezdomnym zwierzętom. W zwiazfcz powyższej--nie poniosła, żadnych
kosztów na w/w działania.

URZĄD GMINY SABNIE
ul Główna 7?. nq~331 Sabnie

tal.'025 787 41 y3,tax 025 787 42 49

woj. mazowieckie

Sabnie dnia 06.03.2008 r.

GK.7080/1/2008

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

W odpowiedzi na złożony przez Was wniosek o udzielenie informacji publicznej na
temat sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich
wyłapywanie" z dnia 11.02.2008 r. Urząd Gminy Sabnie uprzejmie informuje, że w 2007
roku nie mieliśmy stałej umowy i nie udzielaliśmy zleceń na wyłapywanie bezdomnych
zwierząt. W związku z tym gmina nasza nie poniosła żadnych kosztów na realizację w/w
zadania.

WÓJT

Wyszyński

WÓJT

Gminy Sądowne
pow. węgrowski, woj. mazowieckie

Sądowne, dnia 26.02.2008 r.

RI. 606/2008

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

Urząd Gminy w Sadownem w odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji
publicznej z dnia 11 lutego 2008 r., niniejszym informuje:
1. Gmina w 2007 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 2007 r. było 6 szt. zwierząt
3. Koszt realizacji całego zadania w 2007 r. wyniósł 5 998,46 zł. Opłata była
jednorazowa za umieszczenie zwierząt w schronisku.

WOJ
••<•* Zdzisław Tracz

"^

WÓJT GMINY
SAKNAKI

powiat losicki
woj. mazowieckie

Sarnaki2008-02-18

OŚ. 7081/1/2008

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

Na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r 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 ł umieszczenie
psa w schronisku jest jednorazowa na podstawie faktury. Brak zbiorczych danych liczbowych o
zwierzętach utrzymywanydi na koszt gminy.

OJT

Serock, dnia 13.02.2008r.
OŚRłL. 7080-3(2)/08

Pan
Tadeusz Wypych
Kierownik Biura Ochrony Zwierząt
Fundacja dla Zwierząt „Argos'"
ul. Garncarska 37A
04-886 Warszawa

W odpowiedzi na pismo z dnia 11 lutego 2008r. (data wpływu 13 luty 2008r.)
w sprawie bezdomnych zwierząt, informuję, że Miasto i Gmina Serock posiada podpisaną
umowę z Fundacją „Centrum Ochrony Środowiska" Pożytku Publicznego,
ul. Dąbrowskiego 18 w Nasielsku.
Fundacja prowadzi schronisko w miejscowości Chrcynno, gm. Nasielsk
Umowa została zawarta w dniu 11 stycznia 2007r. do dnia 31 grudnia 2008r.
Umowa dotyczy:
wyłapywania i transportu bezdomnych zwierząt do schroniska oraz zapewnienie im
właściwej pomocy lekarsko-weterynaryjnej podczas wykonywania tych czynności,
- objęcia zwierząt w schronisku opieką, polegającą na zapewnieniu im zadaszonych
pomieszczeń

lub

boksów,

chroniących

je

przed

zimnem.

upałami

i opadami atmosferycznymi, z dostępem do światła dziennego, umożliwiających swobodne
poruszanie się. legowiska oraz odpowiedniej karmy i stałego dostępu do wody zdatnej do
picia.(Okres objęcia opieką, liczy się od momentu schwytania zwierzęcia do czasu
przekazania go do adopcji, bądź do jego śmierci),
-

w

czasie

pobytu

zwierzęcia

w

schronisku

na zapewnieniu

mu

stałej

opieki

lekarsko-weterynaryjnej, a podejrzanym o wściekliznę w okresie kwarantanny,
- leczenia przyjętych chorych zwierząt, rokujących nadzieję na wyzdrowienie,
- przyjmowania z interwencji zwierząt bezdomnych i poszkodowanych(z wypadków lub w
inny sposób okaleczonych).
- eutanazji ślepych miotów - do 14 dnia życia wraz z utylizacją zwłok, na koszt schroniska.

poszukiwania

nowych

domów

dla

zwierząt

przyjętych

do

schroniska

i przekazywanie do adopcji osobom zdolnym zapewnić im należyte warunki bytowe.
Rozliczenie z Fundacją następuje w okresach comiesięcznych, po przedstawieniu do
Gminy rachunku za wykonane usługi, z załączoną informacją o stanie przejętych zwierząt
oraz indywidualną kartą ewidencyjną każdego zwierzęcia.
Koszt przejęcia jednego zwierzęcia wynosi 750 zł.
W 2008r. schronisko w Chrcynnie przejęło z terenu Miasta i Gminy Serock 60 zwierząt:
-59 psów,

• ł kot.
W tym na koniec 2007r:
- padnięcie - 9 psów,
- adopcja - 27 psów,
- zbiegłe - 3 psy,
- eutanazja -2 psy.
- eutanazja- l kot,
- nadal przebywa w schronisku - 18 psów odłowionych 2007r z terenu Miasta i Gminy
Serock..
Całkowity koszt przekazania 60 zwierząt z terenu Miasta i Gminy w 2007r.wyniósł 45 OOOzł.
W 2008r.na wyłapywanie i zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom (schronisko),
w budżecie Miasta i Gminy Serock zagwarantowano kwotę 50 000 zł.
W gminie działa obowiązkowy system rejestracji psów.
Gmina nie realizuje innych form walki z bezdomnością zwierząt.
Z poważaniem
Jadwiga Szymańska
Kierownik Referatu Ochrony Środowiska
Rolnictwa i Leśnictwa

JRZAD MIASTA l GMINY W SEROCKU
Referat Ochrony Środowiska
Rolnictwa i Leśnictwa
05-140 Serock, Rynek 21

,ei.0227828839,0227828840

Serock, dnia 13.02.2008r.

OŚRiL. 7080-3(2)708

Pan
Tadeusz Wypych
Kierownik Biura Ochrony Zwierząt
Fundacja dla Zwierząt „Argos"
ul. Garncarska 37A
04-886 Warszawa

W odpowiedzi na pismo z dnia 11 lutego 2008r. (data wpływu 13 luty 2008r.)
w sprawie bezdomnych zwierząt, informuję, że Miasto i Gmina Serock posiada podpisaną
umowę z Fundacją „Centrum Ochrony Środowiska" Pożytku Publicznego,
ul. Dąbrowskiego 18 w Nasielsku.
Fundacja prowadzi schronisko w miejscowości Chrcynno, gm. Nasielsk
Umowa została zawarta w dniu 11 stycznia 2007r. do dnia 31 grudnia 2008r.
Umowa dotyczy:
wyłapywania i transportu bezdomnych zwierząt do schroniska oraz zapewnienie im
właściwej pomocy lekarsko-weterynaryjnej podczas wykonywania tych czynności,
- objęcia zwierząt w schronisku opieką, polegającą na zapewnieniu im zadaszonych
pomieszczeń

lub

boksów,

chroniących

je

przed

zimnem,

upałami

i opadami atmosferycznymi, z dostępem do światła dziennego, umożliwiających swobodne
poruszanie się, legowiska oraz odpowiedniej karmy i stałego dostępu do wody zdatnej do
picia.(Okres objęcia opieką, liczy się od momentu schwytania zwierzęcia do czasu
przekazania go do adopcji, bądź do jego śmierci),
- w

czasie

pobytu

zwierzęcia

w

schronisku na zapewnieniu

mu

stałej

opieki

lekarsko-weterynaryjnej, a podejrzanym o wściekliznę w okresie kwarantanny,
- leczenia przyjętych chorych zwierząt, rokujących nadzieję na wyzdrowienie,
- przyjmowania z interwencji zwierząt bezdomnych i poszkodowanych(z wypadków lub w
inny sposób okaleczonych).
- eutanazji ślepych miotów - do 14 dnia życia wraz z utylizacją zwłok, na koszt schroniska.

poszukiwania

nowych

domów

dla

zwierząt

przyjętych

do

schroniska

i przekazywanie do adopcji osobom zdolnym zapewnić im należyte warunki bytowe.
Rozliczenie z Fundacją następuje w okresach comiesięcznych, po przedstawieniu do
Gminy rachunku za wykonane usługi, z załączoną informacją o stanie przejętych zwierząt
oraz indywidualną kartą ewidencyjną każdego zwierzęcia.
Koszt przejęcia jednego zwierzęcia wynosi 750 zł.
W 2008r. schronisko w Chrcynnie przejęło z terenu Miasta i Gminy Serock 60 zwierząt:
- 59 psów,

- l kot.
W tym na koniec 2007r:
- padnięcie - 9 psów,
- adopcja - 27 psów,
- zbiegłe - 3 psy,
- eutanazja -2 psy,
- eutanazja- l kot,
- nadal przebywa w schronisku - 18 psów odłowionych 2007r z terenu Miasta i Gminy
Serock..
Całkowity koszt przekazania 60 zwierząt z terenu Miasta i Gminy w 2007r.wyniósł 45 OOOzł.
W 2008r.na wyłapywanie i zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom (schronisko),
w budżecie Miasta i Gminy Serock zagwarantowano kwotę 50 000 zł.
W gminie działa obowiązkowy system rejestracji psów.
Gmina nie realizuje innych form walki z bezdomnością zwierząt.
Z poważaniem
Refetata—
Środowiska, Rolnictwa
adwiga Szymańska

URZĄD GMiNY
26-922 Sieciechów
ul. Rynek 16
NIP 812-13-59-299
E

1

woj. m?źow]e ckie

Sieciechów 2008-02-18

E.Dz.G 6052/1/08

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji dla Zwierząt „ Agros"
ul. Garncarska 37 A
04-886 Warszawa
Urząd Gminy w Sieciechowie informuje, że posiada zawartą umowę na
czas nieokreślony z panem Arturem Bielawskim Lekarzem Weterynarii , który prowadzi
działalność gospodarczą w zakresie usług weterynaryjnych. W roku 2007 odłowionych
zostało 12szt bezpańskich psów na kwotę
Odpłatność dokonywana była jednorazowo za umieszczenie w schronisku.

WÓJTA

na Janickt
inspektor

URZĄD MIASTA SIEDLCE
Wydział Gospodarki Komunalnej

Siedlce, dmą 7 marca 2008r.

08-110 Siedlce
Skwer Niepodległości 2

GK.7080-1-6/08

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
Fundacji dla Zwierząt „Argos"
ul. Garncarska 37 A
04-886 Warszawa
W odpowiedzi na pismo z dnia 11 lutego 2008r. w sprawie udzielenia informacji
publicznej na temat sposobu i skutków wykonywania zadania „ opieka nad bezdomnymi
zwierzętami i ich wyłapywanie" uprzejmie informuję, że:
1. W 2007r. Miasto Siedlce miało zawartą umowę na wyłapywanie bezdomnych zwierząt
z Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych w Siedlcach Spółka z o.o. ul. Brzeska 110.
Wyłapane zwierzęta przewożone były do Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt s.c.
ul. Bąkówka 07-300 Ostrów Mazowiecka.
2. W 2007r. odłowiono 125 szt. psów, dostarczono do Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt
w Ostrowi Mazowieckiej- 102 szt., uspanych przez lekarza weterynarii zostało 7 szt.
Pozostałe psy zostały odebrane przez właścicieli lub adoptowane przez nowych opiekunów.
3. Koszt realizacji zadania wyniósł: za wyłapywanie i transport psów do schroniska 98505,13 z ł ; za przyjęcie 102 szt. psów do schroniska (opłata jednorazowa) - 50 895,96 zł;
za nadzór lekarza weterynarii nad bezdomnymi zwierzętami - 11 509,99 zł; sterylizacja
i kastracja bezdomnych psów i kotów - 11 663 zł.

Naczelnik j^ydziału
Stanislaw Mrówczyński

Opracował:
Mariusz Myrcha- podinspektor
tel. (025) 644-54-09
7.03.2008r.

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

Siedlce dnia 02.04.2008 r.

GPIRiG.7080 - 2 /2008

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacja dla Zwierząt „Argos'
04-866 Warszawa
ul. Garncarska 37A

W odpowiedzi na Państwa pismo dotyczące udzielenia informacji publicznej na
temat sposobu i skutków wykonywania

zadań w zakresie

opieki nad bezdomnymi

zwierzętami i ich wyłapywaniu Urząd Gminy w Siedlcach informuje:
1. W

2007

r.

wyłapywanie

bezdomnych zwierząt

odbywało

się

tylko

—interwencyjnie po uzyskaniu p;zez Urząd Gminy informacji o pojawieniu się
takiego zwierzęcia na terenie Gminy.
Usługi w powyższym
świadczyło

zakresie dla Gminy na każdorazowe

Przedsiębiorstwo

Wielobranżowe

„PERRO"

zgłoszenie

05-300

Mińsk

Mazowiecki, Zamienię ul. Leśna 23 reprezentowane przez Panią Marzenę
Golańską, która w bezpośrednim
odłowione

zwierzęta firmie -

Klamczyńskiego,

prowadzącego

porozumieniu z Gminą przekazywała

Usługowo Weterynaryjnej Pana
Azyl

Dla

Bezdomnych

Marka

Zwierząt

w

Wołominie ul. Sikorskiego 97.
2. W 2007 r. wyłapano 15 sztuk bezdomnych psów i przekazano do schroniska w
Wołominie.
3. Z tego tytułu Gmina poniosła koszt w wysokości 10 736zł.

tiitniek

n.~? d Gminy w Siennicy

v-? Sienriica, ul. Kolbielska l
Ni P 822-14-65-090
••^?.!51.fax0257572095

R.6052-3/2008

Siennica, dnia 14 lutego 2008 r.

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

W nawiązaniu do pisma z dnia 11 lutego 2008 r. Urząd Gminy w Siennicy podaje poniżej
informacje na temat sposobu i skutków wykonywania zadania „ opieka nad zwierzętami i ich
wyłapywanie":
1. Gmina posiada podpisaną stałą umowę na wyłapywanie bezdomnych zwierząt z
Przedsiębiorstwem Wielobranżowym „PERRO" Zamienię ul. Leśna 23 05 - 300
Mińsk Mazowiecki.
2. W 2007 roku z terenu gminy odłowiono i dostarczono do schroniska 11 sztuk
bezpańskich psów.
3. Koszt realizacji tego zadania wyniósł 8.296,00 zł.. Powyższa kwota przekazana
została na konto wskazane przez przedsiębiorcę.

URZĄD GMINY
27-350 Sienno

ul. Rynek 36/40
tel.(048) 3786-018; fax 3786-134

o.maii-nnrńKiPnno.Dl

Sienno 25.02.2005 r.

Znak : 6134/1/2008

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

W odpowiedzi na Państwa wniosek z dnia 11.02.2008 r. o udzielenie informacji
publicznej, Wójt Gminy Sienno informuje, że w roku 2007 gmina nie posiadała umowy, jak
również nie udzielała zleceń na wyłapywanie bezdomnych zwierząt, w związku z tym nie
posiadamy zbiorczych danych liczbowych o zwierzętach wyłapanych i utrzymywanych na
koszt gminy.

m
ćr^
^mgr ini. Stanisław Pora

J R Z Ą D GMINY SIEMIĄTKO\M
.,!. V.i.' Ko> ołonta 2, 09-135 Siemiątkowi
w>i. mazowieckie, pow. żuromiński
Regon 000544510 N1P 511-00-79-81?

Siemiątkowo, dnia 20.02.2008 r.
Nr 6052 - 1/08

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji dla Zwierząt „Argos"
w Warszawie

Odpowiadając na pismo dotyczące udzielenia informacji w zakresie opieki nad
bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywaniem, Urząd Gminy Siemiątkowo niniejszym
informuje, że Gmina Siemiątkowo w 2007 r. nie miała podpisanej umowy jak również nie
udzielała zleceń na wyłapywanie bezdomnych zwierząt i nie ponosiła w tym zakresie żadnych
wydatków.

URZA'f> MIEJSKI
w S I E R P C U
ul. Piastowska 11 a
09 - 200 S l E R P C

tel 024-275-86-86;fax024-275-86-33

Sierpc, dnia 22.02.2008f.

WKM 7050A/4/08
BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
Fundacji dla Zwierząt „Argos"
Ul. Garncarska 37A
04 - 886 Warszawa

Dotyczy: udzielenia informacji publicznej.
W odpowiedzi na Państwa wniosek Urząd Miejski w Sierpcu informuje:
1. Zakład Usług Leśnych „DANIEL" Andrzej Zielaskowski
Ul. Nad Torem
86 - 300 Grudziądz
2. W roku 2007 do schroniska z terenu miasta Sierpc trafiło 30 bezdomnych
zwierząt.
3. W roku 2007 gmina wydała na powyższe cele kwotę ok. 50 tyś. złotych.

z-ca BtmMtsrrRZA
iMlSTF

/ y A-

Zbitmpw Leszczyński
Sporządził:
Remigiusz Mikucki
tel 24 275 86 48

LJRZĄO OM INY
w SIERPCU
09-200 S I E R P C
ul. Biskupa Floriana 4
tei./fax 275-57-01 wew. 15

S[erpc

^ dn 2 g luty 2008 r.

RGP 6134/5/08

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

W odpowiedzi na Państwa pismo z dnia 11 lutego 2008 roku w sprawie udzielenia
informacji publicznej na temat sposobów i skutków wykonywania zadania "opieka nad
bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie" przewidzianych ustawą o ochronie zwierząt Urząd Gminy informuje co następuje:
1. W 2007 roku Urząd Gminy w Sierpcu miał podpisana umowę na wyłapywanie
bezdomnych psów i utrzymanie ich w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w
Pawłowie z Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych Sp. z o.o w Ciechanowie,
ul. Grostkowska 8, 06 - 400 Ciechanów.
2. Łącznie w 2007 roku wyłapano 2 psy.
3. Koszt realizacji całego zadania w/g przedłożonych faktur wyniósł 6 283,00 zł.

Z poważaniem
Z up. Wójta (Brpłfiy Sierpc

KrzysztofKórpoliński

JlK REFERATU

Strona l z l

URZĄD MIASTA I GMINY
w SKARYSZEWIE

Skaryszew,2008.04.02

Referat Gospodarki Komunalnej, Ochrony
Środowiska, Rolnictwa i Geodezji
26-640 Skaryszew, ul. Słowackiego 6
tel. (048) 610 30 89 w 11 P: lei '048) 610 30 18
woj. mazowieckie

RKG.6134-1/08

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

Urząd Miasta i Gminy w Skaryszewie informuje, że zadania w zakresie opieki nad
bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywania wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i
porządku w gminach oraz o ochronie zwierząt nie są realizowane.
Decyzja o budowie schroniska nie została podjęta z uwagi na bardzo duże koszty budowy i
eksploatacji oraz brak środków w budżecie.
Najbliższe schronisko dla zwierząt, z którego usług w skrajnych przypadkach (pogryzienia)
korzystaliśmy w latach poprzednich znajduje się w Radomiu.
Pomimo tego, iż jest to dość nowy obiekt w chwili obecnej jest znacznie przepełniony
czego efektem było wydane prze Prezydenta Radomia zarządzenie o zakazie przywożenia
psów spoza terenu Radomia.
Propozycja przedstawiona przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Radomiu- dotyczy
budowy schroniska międzygminnego, które będzie w stanie pomieścić zwierzęta z całego
powiatu radomskiego.

Otrzymują:
(D Adresat
2. a/a

BURMISTRZ;
MIASTA ! GMINY
NrT
"
//
mar inż. Ireneusz Ku/męga

/M "Z.

URZĄD GMINY
08-114 SKÓRZEC, ui. Siedlecka 3

Skórzec dnia 2008.02.28

te!./fax (025)631-28-91
woj. mazowieckie

NIP:821-16-17-859 REG:000546696

RIG.6052-/1/08
Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacja dla Zwierząt „ Argos"
Ul. Garncarska 37 A

Odpowiadając na Wasze pismo z dnia 11 lutego 2008r. dotyczącego
informacji z wykonanego zadania „ opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich
wyłapywanie" informujemy , że gmina w 2007r. nie zawierała umów oraz nie
wydawała zleceń na wyłapywanie bezdomnych zwierząt.

Startis aw Kaliński

Sprawę prowadzi:
Grażyna Dziedzic
Tel.631-28-64

URZĄD GMINY w Stopnic

09-472 Stupno, ul. Miszewska 8?

Reg 000539029, NIP: 774-22-93-3?!"
tel. ( 0 2 4 ) 2 6 7 9 5 7 2

Słupno, dnia 19.02.2008r.
BG. 7080 - 3 / 0 8

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

W związku z Państwa pismem z dnia 11 lutego 2008r. Urząd Gminy w Słupnie
informuje, że:
• Urząd Gminy w Słupnie do 28 sierpnia 2007r. udzielał zlecenia dotyczącego odławiania,
pobytu i obserwacji bezdomnych zwierząt firmie SITA Płocka Gospodarka Komunalna
Sp. z o.o., Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt, ul. Parowa 20, 09-400 Płock.
W dniu 28 sierpnia 2007r. Związek Gmin Regionu Płockiego w imieniu gmin
członkowskich (w tym gmina Słupno) podpisał umowę z w/w spółką na odłowienie,
transport, utrzymanie w schronisku oraz opiekę weterynaryjną bezdomnych zwierząt.
•

Urząd Gminy w Słupnie w 2007r. 4 - krotnic udzielał zlecenia dotyczącego odłowienia,
transportu, utrzymania w schronisku oraz opieki weterynaryjnej bezdomnych zwierząt.

•

Koszt realizacji zadania w 2007r. wyniósł łącznie 5403,50 zł. Za w/w zadanie Urząd
Gminy do 28 sierpnia 2007r. uiszczał jednorazowe opłaty, a od 28 sierpnia 2007r. były to
opłaty ryczałtowe (miesięczne).

mgr Stefan Jakubowski
Otrzymują:
T) Adresat,

2. a/a.

5JRZĄD GMINY

08-443 Sobienie Jeziory
ul. Garwolirlska 16
DOW. Otwock
OŚ. 7062-1/2008

Sobienie Jeziory, dnia 2008-02-20

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

Urząd Gminy w Sobieniach informuje, że w 2007 roku odławianiem bezdomnych
zwierząt na terenie naszej Gminy (na podstawie udzielanych zleceń) zajmował się lek. wet.
Pan Stanisław Szymczyk. Pan Szymczyk prowadzi zakład leczniczy dla zwierząt i posiada
stosowne uprawnienia do prowadzenia tego typu działalności. Ma również zawartą umowę ze
Społecznym

Schroniskiem

dla

Bezdomnych

Zwierząt

im.

Adolfa

Dygasińskiego

w Celestynowie na przyjmowanie bezdomnych zwierząt.
W 2007 roku zostały odłowione i odstawione do Społecznego Schroniska dla
Bezdomnych Zwierząt im. Adolfa Dygasińskiego w Celestynowie 2 psy.
Koszt realizacji całego zadania wyniósł l 412,40 zł. Była to opłata jednorazowa.

/w-L
Sochaczew dn.13.02.2008 r.

URZĄD MIEJSKI
G.K.7080/ 5 708

W Soc

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

W odpowiedzi na pismo z dnia 11.02.2008 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 ok. 160 000,00 zł ( zakup karmy, usługi weterynaryjne, remonty i budowa wiat na
schronisku, wynagrodzenie personelu, transport, opał, energia i inne ) gmina zaś kwotę 39 993,80 zł
( czynsz dzierżawny za teren, usługi weterynaryjne, wykonanie nowych boksów).
Stan
Liczba
początkowy przyjętych/
na
wyłapanych
01.01.2007 zwierząt
2007 115
244

Liczba
wydanych
zwierząt (
adopcje)
170

Liczba
Liczba Liczba
zbiegłych podłych zwierząt
zwierząt zwierząt poddanych
eutanazji
8
29
10

Liczba
Stan
zwierząt
końcowy
zwróconych
właścicielowi
124
18

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

Z poważaniem

ZASTĘP

fc BURMISTRZ-

WÓJT(

...
09-110 SOCHOCIN

Sochocin dnia 2008 - 03 - 14

1.7082/1/08

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

Odpowiadając na pismo MZ 242 z dnia 11-02-2008 r.
dotyczącego „opieki nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywaniem"
Urząd Gminy Sochocin udziela następującej informacji:
- w ubiegłym roku oddano do schroniska w Józefowie 5 szczeniąt,suką
zaopiekowała się mieszkanka naszej gminy,
- ogólny koszt realizacji całego zadania wyniósł ok 1.000 zł.
była to jednorazowa forma płatności.

awadzki

ł

JR35ĄD MIASTA
Sokołów PO-T.
••••ODOWISKA

o i i ' n ji i • i • 1 i • , • onno
Sokołów
Podlaski, dnia l kwietnia 2008 r.

IK 7080/2 - 1/08

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji dla Zwierząt „Argos"
ul. Garncarska 31A
04-886 Warszawa

Odpowiadając na wniosek z dnia 11.02.2008 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) Miasto Sokołów Podlaski posiada umowę z P. Zawadzkim Maciejem na świadczenie
usług dot. opieki nad bezpańskimi zwierzętami. Umowa obejmuje całość zadania
gminy.
Ad. 2) Na koniec 2007 r. w Tymczasowej Przechowalni Bezpańskich Zwierząt w Sokołowie
Podlaskim przebywało 17 bezpańskich psów. W ciągu 2007 r. odłowiono 22 psów.
z czego 22 zwierząt zostało oddanych nowym właścicielom a l pies z powodu
nieuleczalnej choroby został uśpiony.
Ad. 3) Koszt realizacji zadania w 2007 r. wyniósł 24.686,22 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.

ALU
ŚRODOWISKA
OMUNAINEJ

'• Jarosław Tokarski

Sprawę pro wadzi:
Szymon Leśniczuk
tel. (025)781 7547

Sokołów Podlaski 18.02.2008
PIS 6134/1/2008

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

Urząd Gminy w Sokołowie Podlaskim w odpowiedzi na pismo z dnia 11 Lutego 2008
roku informuje: W 2007 roku Nasza Gmina nie miała podpisanej stałej umowy na
wyłapywanie bezdomnych zwierząt i zapewniania im dalszej opieki. Ponadto nie były
wyłapywane żadne zwierzęta i Gmina nie ponosiła żadnych opłat.

Z poważaniem

W

J

mgr /«*. Ryszanl Domatoti

AŻ
URZĄD GMINY
w Solcu nad Wisłą
27-620 Sołec rład Wisłą
td. (48) 37 6i 266

So

lec nad wisłą

dn

1

9.Q2.2008r.

Znak: 6062/2/08

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

Wójt Gminy Solec nad Wisłą w odpowiedzi na pismo z dnia 11 lutego
2008 roku informuje, że gmina nie posiada podpisanej umowy ze schroniskiem
na opiekę nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywaniem.

Aż
Sońsk, dnia 14.02.2007
OS.7062/9/2007

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

W odpowiedzi na pismo z dnia 11.02.2007 roku dotyczące sposobu i skutków wykonywania
zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie", informuję:
Ad 1. W 2007 roku Urząd Gminy w Sońsku posiadał zawartą umowę z Przedsiębiorstwem
Usług Komunalnych w Ciechanowie na wyłapywanie bezdomnych zwierząt i utrzymywanie
ich w schronisku dla zwierząt.
Ad 2. W 2007 roku w wyniku przeprowadzonych akcji przez w/w firmę z terenu gminy Sońsk
wyłapano l psa (koszt akcji 175.07 zł), umieszczono w schronisku.
Ad 3. Koszt związany z utrzymywaniem zwierząt w schronisku opiewa na kwotę 16.711.56 zł
za 2007 rok. Forma płatności za opiekę oparta na bieżącej ewidencji zwierząt przebywających
pod opieką. W 2007 roku w schronisku dla zwierząt przebywało od 5 do 6 psów.
Osoba do kontaktu: Dariusz Wiśniewski
tel.(023)671-30-14

a/a

Somianka dn. 15.02.2008r.

URZĄD GMINY
07-203 Somianka
pow. wyszkpwsk!
woj- mazowieckie

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

W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej informujemy, iż gmina
Somianka w roku 2007 podpisała dwie umowy w zakresie opieki nad bezdomnymi
zwierzętami i ich wyłapywaniem:
l

Lekarz weterynarii Pani Małgorzata Szmurło ul. Przytorowa

14, 05-180

Pomiechówek,
Odłowiono- 21 sztuk
Koszt- 4499,60 złotych (słownie: cztery tysiące czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć
złotych 60/100)
Opłata jednorazowa odołowionego zwierzęcia.
2. Fundacja dla Bezdomnych Zwierząt, ul. Strużańska 15, 05-119

Józefów

k/Legionowa
Objęto opieką -21 sztuk
Koszt - 14 044,80 zł (słownie: czternaście tysięcy czterdzieści cztery złotych 80/100)
Opłata oparta na bieżącej ewidencji zwierząt przebywających w schronisku.

U R Z Ą D GMINY
05-304 Stan tek wów
u J. Rynek 32
teiy&fc 757-30-90
RliGK 6074/1/08

Stanisławów, 26 lutego 2008 r.

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

W odpowiedzi na pismo z dnia 13 lutego 2008 r. w sprawie udzielenia informacji
publicznej na temat sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi
zwierzętami i ich wyłapywanie" informuję:
Odnośnie pkt. l. Gmina Stanisławów w 2007 r. miała (i ma) podpisaną umowę
z Przedsiębiorstwem Wielobranżowym „Perro" 05-300 Mińsk Mazowiecki, reprezentowaną
przez Panią Marzenę Gdańską zam. Zamienię, ul. Leśna 23 a Gminą Stanisławów
reprezentowaną przez Wójta Gminy.
Odnośnie pkt. 2. W roku 2007 z terenu Gminy Stanisławów zostało odłowionych
i dostarczonych do schroniska 2 psy.
Odnośnie pkt. 3. Koszt realizacji wyniósł 1464 zł, płatność przelewem.

. gruntami,

Urząd Gminy Stara Biała
^

f iała 68,09 - 411 Biała, pow. płocki

f

tel/24/366-87-10,fax/24/365-61-65 t

RCiK.R.7062-8/08

e-mail: gmina@starabiala.pl

"Biała, dn. 2008-02-14

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

W odpowiedzi na pismo z dnia 11 lutego 2008 r. uprzejmie informuję, że:
1. Od września 2007 r. gmina posiada podpisaną umowę na wyłapywanie bezdomnych
zwierząt ze Schroniskiem Dla Bezdomnych Zwierząt w Płocku. Do sierpnia 2007 r.
zwierzęta wyłapywane były na podstawie odrębnych zleceń kierowanych do tegoż
schroniska.
2. W 2007 r. wyłapano sukę ze szczeniętami oraz 2 psy.
3. Koszt wyłapania zwierząt na podstawie zleceń oraz koszt utrzymania miejsc w ww.
schronisku wynikający z umowy, w 2007 r. wyniósł łącznie 5 136 zł.

-OT
~
inur Wawrzyński

Otrzymują:
Q^) Adresat,
2. aa.

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

Ali,

URZĄD GMINY

26-806 Stara Biotnica
pow. białobrzeski
woj. mazowieckie

Stara Błotnica dn. 18.02.2008 r.

R.6134/1/08
BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
Fundacja dla Zwierząt „Argos"
ul. Garncarska 37A
04-886 Warszawa

Urząd Gminy w Starej Błotnicy informuje, iż w 2007 r. zlecił złapanie
jednego bezdomnego psa Firmie Usługowo-Handlowej Leszek Żurawski
05-600 Grójec ul. Poświętne 15/6. Złapany pies został oddany do
adopcji panu Lechowi Pietrzakowi zam. Stara Błotnica gm. Stara Błotnica.

w
StanislaJbBialkowski

4 z.

URZĄD GMINY

Stara Kornica , dnia 21.02.20008r.

STARA KORNICA
08 205 Kornica woj. mazowiecl-

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacja dla zwierząt „AGROS"
Ul. Garncarska 37 A
04-886 Warszawa

Urząd Gminy w Starej Komicy uprzejmie informuje, iż w 2007 roku
nie były podpisywane żadne umowy na wyłapywanie bezdomnych zwierząt i
zapewnianie im dalszej opieki, w związku z powyższym gmina nie poniosła
żadnych wydatków na ten cel. Sprawy związane z bezdomnością zwierząt
załatwiane były we własnym zakresie poprzez znajdowanie opiekunów dla nich
wśród miejscowej ludności

URZĄD GMINY
Stare Babice
05-082 Stare Babice, ul. Rynek 32

tel. 022 722-95-81 , / f a x 022 722-90-21/

pow. warszawski zachodni
woj. mazowieckie

.
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StareDBabice,
dnial n19 lutego
2008 roku

c

ROŚiGK. 6134/5/2008

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

W odpowiedzi na Państwa pismo z dnia 11 lutego 2008 roku informuję, że w 2007 roku
Gmina Stare Babice udzielała zleceń na odłów, przekazanie do schroniska oraz zapewnienie
dalszej opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy.
Od stycznia 2007 roku do marca 2007 roku bezdomne zwierzęta przekazywano Panu
Zbigniewowi Jaworskiemu, który odławiał zwierzęta z terenu Gminy i przekazywał je do
schroniska „Przytulisko" w Sulejowie ul. Szosa Jadowska 30. W związku ze stwierdzonymi
nieprawidłowościami w działalności prowadzonej prze p. Jaworskiego zaprzestano z nim
dalszej współpracy.
Od momentu zaprzestania współpracy z p. Jaworskim do dnia dzisiejszego Gmina
współpracuje na zasadzie zlecenia, z Fundacją dla Ratowania Zwierząt Bezdomnych„Emir",
Oddział ul. Słoneczna 4, 96-321 Żabia Wola.
W 2007 roku z terenu gminy Stare Babice odłowiono i przekazano do schroniska 29
zwierzęta.
Koszt realizacji całego zadania (odłowienie zwierząt, przekazanie do schroniska oraz dalsza
opieka do czasu adopcji) wyniósł w 2007 roku 21 900 zł.
Za każdorazowe zlecenie wystawiana była faktura, opłacana przez Urząd Gminy Stare
Babice. Zgodnie z treścią zlecenia, przedmiotem zlecenia jest każdorazowo:
- odłowienie zwierząt,
- transport zwierząt do schroniska Fundacji,
- wykonanie niezbędnych zabiegów w przypadku zaistnienia takiej potrzeby (leczenie,
sterylizacja, kastracja, szczepienie),
- utrzymywanie zwierząt do czasu adopcji.

: RZĄD GMIN Y
:.' 103 STARY LUBOTYŃ
U!l.('J«'K.<14-64-22, fax(029)644-64-25
REGON 00054331.8 NIP 759- B-26-977

Stary Lubotyń, dnia 2008-02-22

1.2.7627/1/2008

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

W związku z wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej, Urząd Gminy w Starym
Lubotyniu przekazuje informacje na temat sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka nad
bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie" w 2007 r.:
Ad. l. Gmina Stary Lubotyń nie miała podpisanej umowy i nie udzielała zleceń na wyłapywanie
bezdomnych zwierząt.
Ad.2. Nie ponoszono kosztów związanych z wyłapywaniem i utrzymywaniem zwierząt.

Ad.3. O zł.

WO4T
ifneusz Gumkowski

/nz

WÓJT
GMINY STERDYŃ
woj. mazowieckie

Sterdyń, dnia 20.02.2008r.

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

Odpowiadając na wniosek dotyczący, udzielenia informacji
publicznej z dnia 11 lutego 2008r. uprzejmie informuję :
1. W 2007r. Gmina Sterdyń nie miała stałej umowy i nie udzielała zleceń
na wyłapywanie bezdomnych zwierząt i zapewnienie im dalszej opieki.
2. W2007r. nie wystąpiły przypadki wyłapywania i utrzymywania na koszt
Gminy bezdomnych zwierząt. Nie wpłynęły żadne zgłoszenia
o bezdomnych zwierzętach.
3. W2007r. Gmina nie ponosiła kosztów związanych z wyłapywaniem
bezdomnych zwierząt i zapewnieniem im opieki.

Sprawę prowadzi:
Grażyna Saczuk
tel. 025 787 00 04

URZĄD GMINY

Stoczek 20.02.2008r

,104 STOCZEK

07

RGI 7080/1/2008

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacja dla Zwierząt „Argos"
ul. Garncarska 3 7A
04-886 Warszawa

W odpowiedzi na pismo z dnia 11.02.2008r, Urząd Gminy w Stoczku przesyła
wyjaśnienia dotyczące informacji publicznej na temat sposobu i skutków wykonywania
zadania „ opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie" przewidzianego ustawą
0 ochronie zwierząt.
W 2007 roku Gmina Stoczek nie miała podpisanych umów i nie udzielała zleceń
na wyłapywanie bezdomnych zwierząt i zapewnienie im dalszej opieki.
Problem bezdomności psów na terenie gminy Stoczek jest zjawiskiem sporadycznym
1 na bieżąco rozwiązywanym.
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta
zagrożeniem

lub uciążliwością

domowe, mające na celu ochronę przed

dla ludzi oraz przed

zanieczyszczeniem

terenów

przeznaczonych do wspólnego użytku na terenie Gminy Stoczek reguluje Uchwała
Nr XXVI/201/2006 Rady Gminy w Stoczku z dnia 27 marca 2006r w sprawie przyjęcia
Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Stoczek.
Z poważaniem:

Ó J TA

ata Flak

irz Gminy

•r •• w Sinidiówce

(jz~s. ć; 2 Si r a c h ó w k a
ul, C.K.Norwida6
p o w i a t wolomiński

tei. 025-675-90-41
6134/2/2008

Strachówka dn. 15.02.2008 r.

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

W odpowiedzi na pismo - wniosek z dnia 11 lutego 2008 r, o udzielenie
informacji publicznej na temat sposobu i skutków wykonywania zadania
„opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie" przewidzianego
ustawą o ochronie zwierząt, Urząd Gminy w Strachówce i n f o r m u j e, że w
2007 roku Gmina nie miała podpisanej umowy i nie udzielała zleceń na
wyłapywanie bezdomnych zwierząt i zapewnianie im dalszej opieki, z uwagi na
niewystępowanie zjawiska.
W związku z powyższym nie były ponoszone żadne koszty związane z
realizacją zadania.
W przypadku wystąpienia zjawiska bezdomności zwierząt na terenie
Gminy Strachówka, podpisywane będą stosowne Umowy Zlecenia na
wyłapywanie i utrzymanie zwierząt ze Schroniskiem przy Lecznicy Zwierząt w
Wołominie, ul. Sikorskiego 97, 05-200 Wołomin.
Otrzymują:
\J Adresat.
2: A/a.

W

*?

mn Łapka

U R Z Ą D GMINY
26-804 S T R O M I E C
ul. Piaski 4
pow. biatobrzeski
woj. mazowieckie
-8OŚ-6134 1/2008

Stromiec 2008-02-22

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji dla Zwierząt „Argos "

W odpowiedzi na Wasz -wniosek z dnia 11.02.2007rw sprawie udzielenia
informacji publicznej na temat sposobu i skutków wykonywania zadania „ opieka nad
bezdomnymi zwierzętami zwierzętami ich wyłapywanie informuję:
l/ 2007 r gmina miała podpisaną umowę na wyłapywanie bezdomnych zwierząt z Panią
Wiesława Biedrzycką- Przytulisko „ Barnaba ", Nowa Wieś 65, 05-660 Warka
2/ 10 szt psów
3/ 5000 zł /słownie złotych: pięć tysięcy/

Barbara

U RZĄD GMIN V
06-445 \vStrzegoyvi*
woj. mazowieckK

Strzegowo 14.02.2008r

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

W odpowiedzi na pismo z dnia 11.02.2008 r. dotyczące udzielenia informacji
publicznej, na temat opieki nad bezdomnymi zwierzętami Urząd Gminy w Strzegowie
uprzejmie informuje, że w r. 2007 nie miał zawartej umowy na wyłapywanie
bezdomnych zwierząt i nie zlecał ich wyłapywania.

z up. WÓ|JA
Anna Pał u ba

os. OKGAWZACYJNYCH

tt f?MINY

06-861 wbtupo^i

ul. H. Sienkiewicza 10

tel.023/6531254-55, fax 023/6531016
woj. mazowieckie

<łtiin<:k 1 R O? 9008 r
dlUpSK 16-UZ-/UUÓ r

ROŚ. 6052-1/2008

Biuro Ochrony Zwierząt
w Warszawie

W odpowiedzi na Wasze pismo z dnia 11 lutego 2008 roku dotyczącego
opieki nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywaniem Urząd Gminy w Stupsku
informuje:
1. Stałej umowy na wyłapywanie bezdomnych zwierząt nie mamy zawartej.
W przypadku zaistnienia takiej sytuacji wykonanie usługi zlecamy
Przedsiębiorstwu Usług Komunalnych w Ciechanowie.
2. W 2007 roku usługi takie nie były nam świadczone, gdyż nie zachodziła taka
potrzeba. W związku z powyższym nie ponieśliśmy z tego tytułu żadnych
kosztów.

il
'.H Bnozwsto

GMINY
08-125 SUCHOŻEBRY
ul. Aleksandry Ogińskiej 1]
tel./fax 025 63] 45 15

Suchożebry, dnia 14 lutego 2008r.

GRŻ.6052/3/08

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacja dla Zwierząt „Agros"
ul. Gancarska 37 A
04- 886 Warszawa

Urząd Gminy w Suchożebrach w odpowiedzi na pismo z dnia 11 lutego 2008r.
informuje,
- w 2007 roku Gmina Suchożebry miała zawartą umowę na wyłapywanie bezdomnych
zwierząt z Przedsiębiorstwem Wielobranżowym „PERRO" 05 - 300 Mińsk
Mazowiecki, Zamienię ul. Leśna 23
liczba wyłapanych zwierząt szt. 3
całkowity koszt realizacji zadania w 2007r. - 2.196 zł

Sulejówek, dnia 19.02.2008r.
SiR 0717/3/08

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

W odpowiedzi na Państwa pismo z dnia 11.02.2008r. w sprawie udzielenia informacji na
temat sposobu i skutków wykonywania zadania - opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich
wyłapywanie, Urząd Miasta Sulejówek, informuje, że:
umowa na przyjmowanie i zapewnianie opieki zwierzętom bezdomnym w roku 2007 była
podpisana ze Schroniskiem dla Bezdomnych Zwierząt przy Lecznicy w Wołominie;
umowa zakresie chwytania i przetransportowania do schroniska bezdomnych zwierząt w roku
2007 była podpisana z Panem Dominikiem Szostak, zamieszkałym w Warszawie - Wesołej;
w ubiegłym roku wyłapano i przewieziono do schroniska 54 sztuk psów;
całkowity koszt za wyłapanie, przyjmowanie i przetrzymywanie bezdomnych zwierząt
w 2007 roku wyniósł 28 848 zł (w tym 21 828 zł wynagrodzenie dla schroniska - opłacane
ryczałtowo miesięczne).

Kl
T T R Z A D GMINY

KOŚCIELNYM
Kościelny

Szczawin Kościelny dnia 29.02.2008r.
Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacja dla Zwierząt „Argos"
w Warszawie ul. Garncarska 37A

MG.6067/6/2008
W odpowiedzi na pismo z dnia 13.02.2008r. Urząd Gminy w Szczawinie Kościelnym
informuje, że w 2007 r. w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt Domowych „Przyjaciel ,„
Zbigniew Moraczewski w Kotliskach 13,99-300 Kutno /mieliśmy podpisaną umowę na rok
2007 i podpisaliśmy na rok 2008/ - przebywało 5 psów.
W 2007 r. koszt wyłapania psów wyniósł: 1000.80 zł. ,natomiast koszt za pobyt psów w
schronisku wyniósł: 6611,71 zł.

WÓJT GMINY

URZĄD GMIPOT
O6-22O Szelków
woj. mazowieckie

-000548270-

Szelków, 18.02.2008r.

6052/4/08
Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji dla Zwierząt „Argos'
KRS: 286138
ul. Garncarska 37A
04-886 Warszawa

W nawiązaniu do pisma z dnia 11 lutego 2008r.
w sprawie udzielenia informacji publicznej na temat sposobu i skutków
wykonania zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich
wyłapywanie" w roku 2007, Urząd Gminy w Szelkowie uprzejmie
informuje, że w roku 2007 nie zawierano żadnych umów odnośnie
wyłapywania bezdomnych zwierząt, ponieważ nie zachodziła konieczność
wyłapywania bezdomnych zwierząt.

Z poważaniem

Sprawę prowadzi:
Regina Kaczmarczyk
Tel.0297176001 w 25

Czestyu/ J^Mćlewski

/ta
.

06-550 S Z R E N S K
pow. mławski

Plac Kanoniczny 10
tel./fax (0-23) 653-40-38

Szreńsk 2008.02.15

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
Fundacji dla Zwierząt „Argos"
Warszawa

W odpowiedzi na pismo z dnia 11.02.2008r. dotyczące
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 Szreńsku uprzejmie informuje iż;
ad. l w 2007r. Gmina nie zawierała stałych umów, ani też nie udzielała zleceń na
wyłapywanie bezdomnych zwierząt lub zapewnianie im opieki;
ad.2 brak danych
ad.3 brak danych
Z poważaniem
M nr e kĄNj

INSPi.Kl O

H i ROLNICTWA

Strona

!z

Tadeusz Wypych
Od:
Do:
Wysłano:
Temat:

"Rolnictwo UG Szulborze" <rolnictwo.szulborze@bazagmin.pl>
<boz@boz.org.pl>
19 marca 2008 13:24
odpowiedź

Informuję, że Urząd Gminy w Szulborzu Wielkim nie zawierał umów, ani nie zlecał wyłapywania bezdomnych
zwierząt z powodu braku zaistnienia takiego zjawiska.
Jednak w przypadku potrzeby umieszczenia zwierzęcia w schronisku nie mamy problemu, gdyż w powiecie
funkcjonuje schronisko dla zwierząt.
Z poważaniem
Z up. Wójta
Referent do spraw rolnictwa
Wiesława Nowacka

2008-03-19

URZĄD GMINY SZYDŁOWO

06-516Szydłowo
ul. Mazowieckaól
woj. mazowieckie
tel.(023)6554019, fax 6549328

Szydłowo dnia 25.02.2008r

6044-2/08

BIURO
OCHRONY ZWIERZĄT
Fundacji dla Zwierząt „Argos"

w Warszawie

W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej
z dnia 11 lutego 2008 roku, Urząd Gminy w Szydłowie uprzejmie
informuje, że gmina nie posiada stałej umowy oraz nie udzielała
zleceń w 2007 roku na wyłapywanie bezdomnych zwierząt.
W 2007 roku nie było przypadku wyłapywania i utrzymywania
na koszt gminy bezdomnych zwierząt.
TA
Bialik

"SEKRETARZ GMINY

AŻ.
U R Z Ą D MIEJSKI W TARCZYNIE
ul. Rynek 8a, 05-555 Tarczyn
woj. mazowieckie
fax: (022) 727 81 91
tel. (022) 715 79 00

Tarczyn, 2008-08-11

GKMiOŚ-lll-7015/^/08

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacja dla Zwierząt „Agros"
Ul. Garncarska 37A
04-886 Warszawa

W nawiązaniu do pisma dotyczącego wyłapywania bezdomnych zwierząt,
Urząd Miejski w Tarczynie uprzejmie informuje, iż na zlecenie Urzędu usługi
wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie gminy świadczyły następujące firmy:
Firma Usługowo - Handlowa, Leszek Żurawski, ul. Poświętne 15/6, 05-600 Grójec,
Fundacja

EKO-FAUNA

Lorcin

23A,

05-190

Nasielsk

oraz

Schronisko

dla Bezdomnych Zwierząt w Józefowie, ul. Strużańska 15, 05-119 Legionowo
W 2007 roku wyłapano z terenu gminy Tarczyn 44 psy, w tym 30 szczeniaków.
Koszt

realizacji

zadania

poniesiony

przez

gminę

to

10000

złotych

(słownie: dziesięć tysięcy złotych). Płatności dokonywano w formie jednorazowej
za umieszczenie psa w schronisku.

Z poważaniem

mgr Int Grażyna Wiśniewska-Sas

Otrzymują:
ć& Adresat
2. a/a

T c z ó w, dnia 26.02.2008 r.

Znak:R.Ośr.6052/l/2008

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

W odpowiedzi na pismo z dnia 11 lutego 2008 roku w sprawie udzielenia
informacji publicznej na temat sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka nad
bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie" przewidzianego ustawą o ochronie zwierząt
Urząd Gminy w Tezo wie informuje, że na terenie gminy nie było potrzeby wyłapywania
bezdomnych zwierząt w 2007 roku.
Prowadzony jest natomiast siały monitoring przy współpracy z sołtysami
oraz policją w tym zakresie.
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Teresin 25.02.2008 r.
GZGK6132/1/08 -

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacja dla Zwierząt „Argos'
ul. Garncarska 37 A
04-886 Warszawa
W odpowiedzi na pismo z dnia 13.02.2008 r. w sprawie sposobu i
skutków wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich
wyłapywanie" informuję:
ad. l Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Teresinie ma podpisaną umowę
Na odłów psów z Panem Waldemarem Gródeckim " Interwencyjne
odławianie zwierząt dzikich i udomowionych" 50-822 Milanówek
ul. Drwinowska 50.
ad.2 W roku 2007 odłowiono 11 psów. Dwa psy po wypadku leczono w klinice
dla zwierząt.
ad.3 Koszt wyłapywania i leczenia bezdomnych psów w roku 2007 wyniósł
16.460,00 zł.

P - o . m R E KfO R A

URZĄD MIEJSKI
W T ł as s z, e 2: iu

Aa

ul. Warszawska 10
05-840 TŁUSZCZ

UGK-6134/3/2008

Tłuszcz 10 marca 2008 rok

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

W odpowiedzi na pismo z dnia 11 lutego 2008 roku, dotyczące informacji publicznej
na temat sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami
i ich wyłapywanie", informujemy:
1. W 2007 roku Urząd Miejski w Tłuszczu miał podpisaną umowę z firmą Usługi
Weterynaryjne reprezentowaną przez pana Marka Klamczyńskiego z siedzibą przy
ul.Sikorskiego 05-200 Wołomin
2. W 2007 roku z terenu Gminy Tłuszcz odłowiono i oddano do schroniska 31 psów.
3. Urząd Miejski w Tłuszczu wydał w 2007 roku na wyłapywanie bezpańskich psów
18680 złotych, dopłacił do opieki i sterylizacji 998 zł. Umowa w 2007 roku była
podpisana w formie ryczałtu.

I

Urbanistyki
-^

Z1AŁAJ
od arki

rT

oJ4&5 Trojanów

W— ^r-

woj. mazowieckie
\el.ffax (025* 682-71-20. łax 682-71-

Trojanów, dnia 14.02.2008r

Nr.G. 6074/2/08

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

W odpowiedzi na wniosek z dnia 11.02.2008r. informuje że Gmina Trojanów
w 2007 r. nie miała podpisanych stałych umów na wyłapywanie bezdomnych
zwierząt, natomiast wydano trzy zlecenia telefoniczne na wyłapanie i zabranie 6 szt.
bezdomnych psów do schroniska .
Koszt realizacji całego zadania wyniósł: 2 437,89 zł
Forma zapłaty - przelew
07.11.2007r.-1581,89zł
22.11.2007r.- 428,00 zł
28.12.2007r. - 428,00 zł
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Page l of l
Tadeusz Wypych
From:
To:
Sent:
Subject:

"Danuta Tyszka" <gminatroszyn@wp.pl>
<boz@boz.org.pl>
14 lutego 2008 11:27
Pismo

W związku z pismem z dnia 11.02.2008 r Urząd Gminy w Troszynie informuje
że w 2007 rnie zawierane były umowy, nie udzielano zleceń i nie
ponoszono żadnych kosztów związanych z bezdomnymi zwierzętami.
Z poważaniem:
Danuta Tyszka
Jak ściągnąć 5 000 PLN - Kliknij:
http;//kiik,wp.pl/?adr=www.sciagn!e^

2008-02-15

Urząd Miejski w Warce

$5-660 Warka, Pl. St. Czamieckiego 1
tel. 048/ 66512 00, fax: 048/ 6651? 25
pow. grójecki, woj. maowteckie
-7-

GK6135/1/08

Warka, dnia 26.02.2008

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

W odpowiedzi na pismo z dnia 11.02. 2008r dotyczące udzielenia informacji
publicznej na temat sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi
zwierzętami i ich wyłapywanie" informujemy, iż w 2007 r w gminie Warka wyłapano dwa
psy, koszt realizacji usługi wynosił 1726,98 zł (zostały wystawione faktury). Psy odłowił
weterynarz Pan Roman Grzęda i przekazał do Przytuliska „Barnaba" W T iesława Biedrzycka.

P.O. KIEROWNIKA

i

GOSPODARKI KOMUNALNE!;
I MIES^K^flOWEJ

mgr inż./Krzysztof Chojeck;

URZĄD GMINY
WĄSEWO
ul. Zastawska 13, 07-311 Wąsewo
powiat ostrowski, województwo mazowieckie
tel. (029) 645 80 00 fax. (029) 645 80 01

Wąsewo, dnia 14 lutego 2008 r.
RI.6134/1/08

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacja dla Zwierząt „Argos"

ul.Garncarska37A
04-886 Warszawa

W

odpowiedzi

na

wniosek

z

dnia

11

lutego

2008

Urząd Gminy Wąsewo informuje :
1. Wyłapywanie bezdomnych zwierząt na terenie gminy prowadzi
Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Ostrowi Mazowieckiej
ul. Bąkówka, na podstawie jednorazowych zleceń.
2.W 2007r. odłowiono i przekazano do schroniska 6 bezdomnych psów.
3.Koszt realizacji całego zadania w 2007 r wyniósł 5728,51 zł.
4.Forma płatności; opłata jednorazowa za odłowienie, umieszczenie i
utrzymanie zwierzęcia w schronisku .

W O
Rafał

Kovydlczyk

r.,

URZĄD MIEJSKI
w Węgrowie

Węgrów, 17.03.2008

07-100 Węgrów, Rynek Mariacki 16
IOŚ.6052/232008

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

W odpowiedzi na

pismo z dnia 13.02.2008 roku

na temat sposobu i skutków

wykonywania zadania „Opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie", Urząd
Miejski w Węgrowie informuje:
)l.W 2007 r Miasto miało podpisaną umowę z Przedsiębiorstwem Wielobranżowym "PERRO",
05-300 Mińsk Mazowiecki Zamienię ul. Leśna 23.
2. W 2007 roku odłowiono i oddano do schroniska 26 psów..
3.W 2007 roku Miasto przeznaczyło na opiekę nad bezdomnymi zwierzętami 19032,00 zł. Za
zabranie zwierzęcia i umieszczenie go w schronisku wypłacana była
732,00 zł brutto.

jednorazowa kwota

t RZĄD GMINY

05-462 WIĄZOWNA
u! Lubelska 59
województwo mazowieckie

-6-

Wiązowna, dnia 11 marca 2008r.

WSPiOS-OS 6074-2/08

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji dla Zwierząt „Agros"
ul. Garncarska 37A
04-886 Warszawa
Dot. Wniosku z dnia 11 lutego 2008r. Biura Ochrony Zwierząt, Fundacji dla Zwierząt
„Agros" o udostępnienie informacji publicznej dotyczącej sposobu i skutków wykonywania zadania
„opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie".
W odpowiedzi na Państwa pismo informuję, że w 2007roku Gmina Wiązowna:
posiadała podpisaną umowę na wyłapywanie bezdomnych zwierząt i transport do schroniska z
lekarzem weterynarii Stanisławem Szymczykiem, prowadzącym działalność gospodarcza w
Płońsku przy ul. Młodzieżowej 12 - Specjalistyczną Lecznicę Małych Zwierząt. Sklep
Zoologiczne - Wędkarski.
W 2007 roku z terenu gminy Wiązowna wyłapano i umieszczono w schronisku 1 1 psów.
Na realizację zadania polegającego na wyłapywaniu bezdomnych zwierząt i transporcie do
schroniska w 2007 roku Gmina Wiązowna poniosła koszty w wysokości 7768,40 złotych
brutto, płatne każdorazowo za wykonanie w/w usługi.

Otrzymują:
1. Adresat
2. A/a

Ąl
URZĄD uMlN I

Wieczfnia Kościelna, dnia 14 lutego 2008 roku

Wieczfnia Kościelna
Nr 6052/4/08

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

W odpowiedzi na Państwa prośbę o udzielenie informacji publicznej na
temat sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi
zwierzętami

i

ich

wyłapywanie"

uprzejmie

informuję,

że

Gmina

Wieczfnia Kościelna w 2007 roku:
1. Nie miała zawartej urnowy oraz nie udzielała zleceń na wyłapywanie
bezdomnych zwierząt i zapewnienie im dalszej opieki,
2. Nie wyłapywała zwierząt oraz nie ponosiła kosztów ich utrzymania.

Kierownik Referś
Gospodarki
mgr fnt. Mariusz Gębala

Kl
Urząd Gminy Wielisae??

ul. Mód!Ińska ł
0 5 - 1 3 5 W i E L) S £ E W

• i. 7S2-22-02; fex 732-S7-/*

Wieliszew, dnia 10 marzec 2008r.

OSR HU.7080 - / 708
BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
Fundacji dla Zwierząt „Argos"
ul. Garncarska 37A
04-886 WARSZAWA

dot. wniosku o udzielenie informacji
publicznej
1) na podstawie zawartej umowy wyłapywaniem i opieką nad bezdomnymi
zwierzętami w 2007r. zajmowała się Fundacja „EKO - FAUNA",
2) w 2007r. wyłapano 23 psy i l kota,
3) koszt realizacji całego zadania wyniósł 36 OOOzł - płatność za wyłapywanie
i opiekę miała formę ryczałtową.

Ochrony

Ursąd Gminy
28-580 Wierzbica
ui, Koluszki 73
ttSJax:G486182015

Wierzbica 2008-02-22

RRN 6052/5/2008

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

W odpowiedzi na pismo z dnia 11 lutego 2008 roku w sprawie udzielenia informacji
na temat sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami
i ich wyłapywanie", Urząd Gminy w Wierzbicy informuje:
-

w 2007 roku Gmina nie miała stałej umowy na wyłapywanie bezdomnych zwierząt
i zapewnienie im dalszej opieki
w 2007 roku brak było wyłapanych bezdomnych zwierząt, a co za tym idzie ich
utrzymania na koszt gminy.

W 2007 roku zwracaliśmy się do Schroniska zwierząt w Radomiu o wyłapania i zapewnienie
im dalszej opieki za odpłatnością-jednak bezskutecznie.

'/GMINY
mgr DA iusz Myśliwiec

Wierzbno. 14.02.2008 r
Urząd Gminy w Wierzbnie
07-111 Wierzbno
woj. mazowieckie

RGOŚiK.6052 - 4/2008

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
Fundacji dla Zwierząt „Argos"

04 - 886

KRS: 286138
ul. Garncarska 37 A
Warszawa

W odpowiedzi na pismo z dnia 11 lutego 2008 r dotyczące sposobu i
skutków wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich
wyłapywanie" przewidzianego ustawą o ochronie zwierząt - Urząd Gminy w
Wierzbnie informuje,że w 2007 r wyłapano 5 szt bezdomnych zwierząt /psów/.
Bezdomne zwierzęta wyłapywało;
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe
PEDROS
Zamienię ul. Leśna 23
05 - 300 Mińsk Mazowiecki
Koszt realizacji zadania w 2007 r wyniósł - 3 538,00 zł /opłata jednorazowa za
umieszczenie w schronisku/.
Gmina nie posiada stałej umowy na wyłapywanie bezdomnych zwierząt.

w Wildze
08-470 WILGA, ul Warszawska38
pow parwolin, woj. mazowieckie

Wilcrfl 77 O? 7008 r
W llgd Z / .UZ.ZUUÓ r.

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

W odpowiedzi na pismo z dnia 11.02.2008 roku, dotyczące opieki nad
bezdomnymi zwierzętami, Urząd Gminy w Wildze informuje, że posiada
umowę na wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu gminy z firmą
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „PERRO" Zamienię, ul. Leśna 23 05-300
Mińsk Mazowiecki, która na każde zlecenie wykonuje w.w czynności.
W roku 2007 firma wyłapała 4 psy, koszt zadania to 2.928, 00 zł.
Zapłacono przelewem po wystawieniu faktury.

Sprawę prowadzi:
Mgr. Inż. Monika Paśnik
Tel. 0-25/685-30-70

OD : IJRZfiDGMINYWINNICfi

NR FftKSIJ : 06914025

15 LUT. 2008 08:58

URZĄD G?.;;.J'.;Y ", r.^TICA
06-120Wmnicg, ii). Fi^ste 25

pow. pułtuski, wcj. rfvZCV':V.';xie
REGON G00ii48"6&, IVi P 55£- 0-02-289
tei. .'G-23/ S^ '! ••; C":)?. ?.;'•' /0-i:i3' .r,'.' ' J 025

Winnica, dn. 14 lutego 2008 r.

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
Fundacja dla zwierząt „Argos"
ul. Garncarska 37A
04-886 Warszawa
Urząd Gminy Winnica, w odpowiedzi na wniosek z dnia 11 lutego 2008 r, o
udzielenie informacji publicznej na temat sposobu i skutków wykonywania zadania: „opieka
nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie", informuje, że:
L Gmina Winnica w 2007 roku udzielała zleceń Fundacji „Centrum Ochrony
Środowiska", ul. Dąbrowskiego 18, 05-190 Nasielsk,
2. Liczba wyłapanych zwierząt w 2007 roku - 7 szt.
3, Koszt realizacji zadania wyniósł 3.804 zł. Forma płatności za opiekę oparta była na
bieżącej ewidencji zwierząt przebywających pod opieką.
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URZĄD GMINY WIŚ KITKI
96-315 Wiskitki, ul. 'Kościuszki nr 1
tel.0-48 855-47-58, Q-'!Gt!56-72-l2,0-43 85C-72-16
lei. 0-46 856-72-34,
lax D-'10 R56-41-54
NiP 838-14-26-466, regon: OOC546549

MZ-

Wiskitki dnia 19.02.2008

ZN6134/2/2008

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacja dla Zwierząt :ARGOS'
ul.Garncarska 37 A.
04-886 Warszawa

Odpowiadając na pismo w sprawie udzielenia informacji publicznych na temat opieki
nad bezdomnymi zwierzętami uprzejmie informuję:
1. W 2007r. 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 2007r.
wynosi 27 szt.
3. Koszt realizacji całego zadania wyniósł 10 800 zł w tym usługa za wyłapanie oraz
jednorazowa forma płatności za umieszczenie w schronisku.

SEKRETARZ"

WÓJT

"Ml K W

Wiśniew, dnia 18.02.2008r.

OOW

GK.6073/3/08

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

W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej z dnia 11 lutego 2008 r.
Wójt Gminy Wiśniew niniejszym informuje:
Ad. l Gmina nie posiada 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 2007 roku wyłapano trzy psy. Dwa z nich oddano do adopcji
mieszkańcom gminy tj. p. Bożenie Jurzyk zam. Wólka Wiśniewska i p. Marianowi
Oknińskiemu zam. Zabłoci e. Natomiast trzeci pozostał do pilnowania Gminnej
Oczyszczalni Ścieków w Wiśniewie
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 wyłapane psy do
nowych właścicieli. Koszt zużytego paliwa szacuję się na kwotę około 200 zł..
Nie liczę kosztów osobowych pracowników zatrudnionych w tut. Urzędzie.
Gmina pokryła koszty leczenia psa pozostawionego przy oczyszczalni, w wysokości
45,00 zł. Wybudowane zostały trzy kojce do tymczasowego przetrzymywania
schwytanych psów, aż do momentu przekazania ich do adopcji lub schroniska.
Koszt materiałów budowlanych do realizacji tego przedsięwzięcia wyniósł 2 019,83 zł.
Wszystkie roboty zostały wykonane przez pracowników gminy.

Sprawę prowadzi:
JanAdamczyk
Tel. 025 641-313 w. 104

i

a

«r .

i

FTA

\j$$aMei -.ka-Wróbel

Wiśniewo, dnia 20.02.2008r.
Urząd Gminy w Wiśniewie
kod 06-521
woj. mazowieckie

RBGK-5118-24/08

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

W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej z dnia
13.02.2008r. Urząd Gminy w Wiśniewie informuje, że w 2007r. nie posiada
stałych umów i nie udziela zleceń na wyłapywanie bezdomnych zwierząt.
Problem bezdomnych zwierząt rozwiązywany był we własnym zakresie przez
społeczność gminy z największym udziałem sołtysów. Dla ujętych bezdomnych
zwierząt znajdowano nabywców zwłaszcza wśród właścicieli gospodarstw
rolnych.
W związku z powyższym gmina z tego tytułu nie poniosła żadnych
kosztów w 2007r.

URZĄD GMINY W WODYNIACH
ul.Siedlecka 43, 08-117 Worlynie
pow.siedlecki, woj.mazown:. kie
teiyfax(025)631 26 58; 71,-Ul

uEC:ooo55058o NiP:82i-i6-6i,659
IGR. 7062-6/08

.

onno

Wodyme, dmą 03.03.2008 r.

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

W odpowiedzi na wniosek z dnia 11.02.2008 r Urząd Gminy w Wodyniach informuje,
że 2007 r Gmina Wodynie nie miała podpisanej na stałe umowy na wyłapywanie bezdomnych
zwierząt.
Wyłapywaniem bezdomnych zwierząt na terenie gminy zajmowało się Przedsiębiorstwo
Wielobranżowe "„PEERO" 05-300 Mińsk Mazowiecki, Zamienię ul. Leśna 23 na podstawie
jednorazowych zleceń.
W roku 2007 na terenie gminy zostały odłowione 4 bezdomne psy z tego 3 zostały
dostarczone do schroniska a jeden uśpiony.
Koszt realizacja całego zadania wynosi w 2745,00 zł. Forma płatności była jednorazowa za
odłowienie psa i umieszczenie go w schronisku.

Z up. Wójta
/)L

idwigcfBędko-wska
Drepcą Wójta

Kl
Wołomin, dnia 10.03.2008r

URZĄD MIEJSKI
W WOŁOMINIE

UL OGRODOWA 4, 05-200 WOŁOMIN
TEL. 763-30-00. FAX. 763-30-66
e-mail: um@um.wolomin.pl

WE.7082-3 /08

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

W odpowiedzi na złożony przez Państwa wniosek o udzielenie informacji publicznej, Urząd
Miejski w Wołominie uprzejmie informuje, iż:
1. w 2007 roku gmina podpisała umowę z firmą Usługi Weterynaryjne Marek Klamczyński.
która obowiązywała do dnia 26.11.2007r.

Na okres od 27.11.2007r. do 31.12.2007r.

podpisano umowę z Towarzystwem Opieki nad Zwierzętami Koło w Klembowie;
2. w roku 2007 wyłapano 137 psów w tym 20 suk wysterylizowano;
3. koszt usługi za wyłapywanie, utrzymywanie oraz sterylizację bezdomnych suk w 2007 roku
wyniósł 69.950zł.
L-ca UBvirmistrza
V_/\!k^*^^^-ngr Radosław "Aasilewski

Urząd Miejski w Wyszkowie
UKZAO Mit,s;J w WYSZKOWIE

Wydział Gospodarki Komunalnej
Mieszkalnictwa i Rolnictwa
07-200 WYSZKÓW
Aleja Róż 2

Wyszków, dnia 14.02.2008 r

GKM 7080/ 4 72008

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

W odpowiedzi na pismo z dnia 11.02.2008 r Urząd Miejski
w Wyszkowie informuje, że w 2007 roku:
- wyłapywaniem zwierząt zajmował się Pan Marek Kośnik;
- po złapaniu bezdomnego psa Pan Kośnik dostarcza go do
schroniska dla zwierząt w Chrcynnie (z którym gmina ma
Al. Róż 2
07-200 Wyszków
NIP: 762-14-49-125
Regon: 000524938
tel.+48 29 742 42 01(08)
+48 29 742 42 09
gmina@wyszkow.pl

podpisaną umowę);
- odłowiono i dostarczono do schroniska 67 szt bezpańskich
psów;
- koszt realizacji całego zadania wynosił 52.950,00 zł.;
- formą płatności za opiekę była jednorazowa

opłata za

umieszczenie zwierzęcia w schronisku, a za odłowienie jest
opłata ryczałtowa;
ni. Zdzisław Mikołajczyk
inz

www.wyszkow.pl

Skryi;09-4 50 Wyszogród

Wyszogród dnia 18.02.2008

UGiM-7050-2/2008

BIURO
OCHRONY ZWIERZĄT
Ul. Garncarska 37A
WARSZAWA

W odpowiedzi na Wasze pismo z dnia 11.02.2008r 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 zwierząt bezdomnych i w roku 2007 nie
udzieliła żadnego zlecenia na wyłapywanie zwierząt bezdomnych.
Otrzymują;
l. Adresat
2. a/a
\STRZA
'zogród

URZĄD GMINY
w ZABRODZIU

07-230 Zabrodzie, ul. Wi. St. Reymonta 51

Zabrodzie, dnia i5.02.2008r.

te!. 029 757 12 28, fax 029 757 12 61

REGON 000550597, NIP762-14-33-2S4

Nr RDG 7080/l/2008r.

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

W odpowiedzi na Państwa wniosek dotyczący udzielenia informacji publicznej Urząd
Gminy w Zabrodziu, ul. Wł. St. Reymonta 51, 07-230 Zabrodzie, pow. wyszkowski
uprzejmie informuje iż:
> Gmina Zabrodzie ma podpisane stałe umowy:
- na wyłapanie bezdomnych zwierzą! i dostarczenie ich do schroniska z Panem
Janem Markiem Kośnikiem, zam. Wyszków, ul. Zakręzie nr 49
- na przyjmowanie i zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom, ze schroniskiem
dla Bezdomnych Zwierząt s. c. w Ostrowii Mazowieckiej ul. Bąkówka
>

W 2007 r. na terenie Gminy wyłapano 13 szt. Bezdomnych psów.

>

W 2007 r. koszt realizacji całego zadania wyniósł 9673,56 zł, forma płatności jednorazowa, za wyłapania i dostarczenie i jednorazowa za umieszczenie w
schronisku.

U R Z Ą D Ci MI N Y
w ZAKROCZYMIU
Warszawska '?, Po-170Zakroczym

GKM-7620^/08

Zakroczym, dnia 04.03.2008r.
Biuro Ochrony Zwierząt

Fundacja dla zwierząt „ARGOS"

ul.Garncarska 37
04-886 Warszawa

W nawiązaniu do pisma z dnia 11.02.2008r. znak MZ 300 w sprawie realizacji przez
Gminę obowiązku zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom informuję, że usługa odławiania
i utrzymania bezdomnych zwierząt z terenu miasta i gminy Zakroczym zlecona została
wyspecjalizowanemu w tym zakresie schronisku - Fundacji „EKO-FAUNA" 05-190 Nasielsk
Lorcin 23a.
Do obowiązków schroniska w ramach umowy należy:
a) przyjmowania i przetrzymywania 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 v\
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 zapewnia 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 2007r. wynosiła ok.10 szt.
Koszt realizacji w/w zadania wyniósł 10.000,00 zł. Obowiązującą formą płatności było
wynagrodzenie jednorazowe za odłowienie i utrzymanie ł psa, oparte na miesięcznej ewidencji
zwierząt wyłapanych. W gminie nie zanotowano przypadku kilkukrotnego odławiania tego samego
zwierzęcia. Poza tym dla 6 bezdomnych psów pracownicy Urzędu Gminy, Wydziału Komunalnego
znaleźli we własnym zakresie nowych właścicieli.
Oprócz powyższego do osób posiadających psy wysyłane są KOMUNIKATY informujące
o obowiązkach właścicieli psów, które wynikają z Regulaminu utrzymania porządku i czystości,
zatwierdzonego Uchwałą Rady Gminy Zakroczym Nr 275/XLII/98 z dnia 30 kwietnia 1998r.
B

Z poważaniem

Henryk Ruszczyk

URZĄD GMINY w ZAKRZEWIĘ
26-652 Zakrzew
pow. radomski woj. mazowieckie

Zakrzew dn. 28.02.2008 r.

F.E.I.T. 6032/1/08

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
Fundacja dla Zwierząt „Argos"
KRS:286138
ul. Garncarska 37A
04-886 Warszawa

W odpowiedzi na Państwa pismo z dnia 11.02.2008 r. Urząd Gminy w Zakrzewię
informuje, iż w 2007 r. Urząd nie podpisał żadnej stałej umowy na wyłapywanie bezdomnych
zwierząt lub zapewnianie im opieki. Ponadto w roku tym 4 razy skorzystano z usługi
weterynaryjnej polegającej na poskromieniu i uśpieniu psa. Były to przypadki (3 razy), w
których zwierzę zostało potrącone przez samochód i leżało w pasie ruchu drogowego oraz l
raz gdy pies stanowił bezpośrednie zagrożenie dla bezpieczeństwa mieszkańców.
Łączny koszt tych usług to: 628, 60 zł.

isz Wy tych
From:
To:
Sent:
Subject:

"UG ZAŁUSKI" <ugzaluski-srodowisko@wp.pl>
<boz@boz.org.pl>
20 lutego 2008 14:06
odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji publicznej
BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
Fundacji dla Zwierząt "Argos"

\N odpowiedzi na Państwa wniosek z dnia 1 1 lutego 2008r. informuję, iż Gmina Załuski w roku 2007 nie miała podpisanej na stałe umowy na
iwyłapywanie bezdomnych zwierząt. Jeżeli zaistniała potrzeba odłowienia bezdomnego zwierzęcia udzialane było zlecenie weterynarzowi, który
ma podspisaną umowę ze schroniskiem. W roku 2007 wyłapano 2 bezdomne psy, kwota poniesiona przez Gminę za umieszczenia psów w
schronisku to 640zł
Osoba odpowiedzialna za prowadzenie sprawy - Renata Gryszpanowicz, inspektor ds. ochreny środowiska, tel. kontaktowy (23) 66 19 289
Z poważaniem, Renata Gryszpanowicz

2008-02-20
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SG.0704-5/08
Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacja dla Zwierząt „Argos"
ul, Garncarska 37A
04-886 Warszawa

W odpowiedzi na wniosek z dnia 11.02,2008r. udzielam następujących
odpowiedzi:
1. Czy i 2 kim gmina miała w 2007 r. stałe umowy albo udzielała zleceń na
wyłapywanie bezdomnych zwierząt i/lub zapewnienie im opieki -- nie
było
2. Jakie są zbiorcze dane liczbowe o zwierzętach wyłapanych i/lub
utrzymywanych na koszt gminy w 2007r. - nie ma
3. Jaki był w 2007 r. koszt realizacji całego zadania i jaka była forma
płatności za opiekę - nie było.

Zup.
mgr im.
4V ZATOPY

STR. l

226aw

Sierpc, woj. mazowieckie
Zawidzdn. 15.02.2008r.
Nr 6134/3/2008

BIURO
OCHRONY ZWIERZĄT
Fundacja dla Zwierząt „Argos"

W odpowiedzi na pismo z dnia 11.02.2008 roku w sprawie sposobu i
skutków wykonywania zadania ,, opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich
wyłapywanie" , Urząd Gminy w Zawidzu informuje, że w 2007 roku nie miało
miejsca na terenie gminy wyłapywanie bezdomnych zwierząt. Tym samym
Gmina Zawidz nie miała stałej umowy ani nie udzielała zleceń na wyłapywanie
bezdomnych zwierząt.
Jednocześnie informujemy , że Urząd Gminy podjął próbę podpisania takiej
umowy ale okoliczne schroniska odmówiły ze względu na przepełnienie.

Z up WÓJTA GMINY
ielińska

GMINY ZAWIDZ

Urząd Miasta Ząbki

05-091 Ząbki ul. Wojska Polskiego 10
tel. 781 68 14 (do 17), fax 781 68 13
Ząbki, dnia 14. 02. 2008 r.

OŚ/0717/ £ /08

Pan Tadeusz Wypych
Kierownik Biura Ochrony Zwierząt
ul. Garncarska 37A
04-886 Warszawa

W odpowiedzi pismo z dnia 11 lutego 2008r., dotyczące prośby o udzielenie informacji na temat
sposobu i skutków wykonywania zadania - opieki nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie, Urząd
Miasta Ząbki na podstawie danych uzyskanych od pracowników Miejskiego Zakładu Komunalnego w
Ząbkach, przekazuje następujące informacje.
1. Miejski Zakład Komunalny w Ząbkach w dniu 16 lutego 2000r. zawarł porozumienie z Lecznicą dla
zwierząt w Wołominie, z siedzibą przy ul. Sikorskiego 97, w sprawie wyłapywania bezdomnych
zwierząt z terenu naszego miasta i dostarczanie ich do punktu dla bezdomnych zwierząt do
Wołomina.
2. W ubiegłym roku przekazano do schroniska 36 sztuk zwierząt.
3. Rozliczanie się z wykonanych usług realizowane jest za każde odebrane zwierzę. Na powyższe cele
w 2007r. gmina poniosła koszt 16178,40 zł.,

Otrzymuje:
1. Adresat
2. a/a

Z-ca I URMISTtfZA

URZĄD GMINY
ZBUCZYN

08-106 Zbuczyn, ul. Jana Pawła II l

REG: 000551289

NiP 821-16-61-613

.

Zbuczyn, dmą 07.03.2008 r.

WI.6134-1/08
Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji dla Zwierząt „Agros"
ul. Garncarska 37A
04-886 Warszawa
W odpowiedzi na pismo z dnia 11.02.2008 r. w sprawie udzielenia informacji na
temat sposobu i skutków wykonywania zadań związanych z opieką nad bezdomnymi
zwierzętami oraz ich wyłapywaniem na terenie Gminy Zbuczyn informuję, iż w 2007 r.
gmina nie miała podpisanej umowy na wyłapywanie bezdomnych zwierząt. W roku tym na
terenie gminy wyłapywaniem bezdomnych zwierząt zajmowali pracownicy Urzędu Gminy
Zbuczyn. Dla złapanych zwierząt znajdowano nowych właścicieli.
Biorąc pod uwagę powyższe podczas realizacji całego zadania powstały koszty
związane z wyjazdami w teren, wykonywanymi telefonami oraz dożywianiem psów do czasu
przekazania nowemu właścicielowi.

Otrzymują:
1. Biuro Ochrony Zwierząt
c
j •• ji r, •
.
„
rundacn dla Zwierząt „Agros
ul. Garncarska 37A
04-886 Warszawa.
2. A/a.
Sprawę prowadzi:
Aleksander Kryński
tel. (025) 641-63-90 w.12

4 l e r t y y ń s k i
i.V\u:.iAl.b''NFRASTRUKTURY

URZĄD MIASTA ZIELONKA
ul.Lipowa 5
05-220 ZIELONKA
woj. mazowieckie

MK. 6134- &

/2008

Zielonka 3 marca 2008 r.

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

W odpowiedzi na Państwa pismo z dnia 11 lutego 2008 r. Urząd Miasta
Zielonka uprzejmie informuje, że nie mamy podpisanej umowy na
wyłapywanie bezdomnych zwierząt i nie lokujemy zwierząt w schronisku.
Problem bezdomności zwierząt domowych rozwiązujemy w inny, bardziej
humanitarny sposób , a mianowicie lokujemy zwierzęta w domach zastępczych
u naszych mieszkańców.
Są to tzw. domy przedadopcyjne. W 2007 r. liczba zwierząt oddanych do
adopcji zamknęła się liczbą 60. W 2007 r. ze środków budżetowych miasta na
działalność związaną z bezdomnością zwierząt przekazano ponad 49 000 PLN.
Działania Gminy w realizacji zadania jakim jest opieka nad bezdomnymi
zwierzętami od wielu lat wspierane są przez Fundację w Obronie Zwierząt
„MAJA", która świadczy swoje usługi nieodpłatnie ( np. przejmowanie
bezdomnych zwierząt).
Kieropfaik/Seieratu
pienia Komunalnego fOdhrosj, środowiska

/* z
Zwoleń 22.02.2008

GGR-6073/2/2008

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

W odpowiedzi na pismo z dnia 11 lutego 2008 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 zostało umieszczonych
30 bezdomnych psów pochodzących z terenu Gminy i Miasta Zwoleń.
3. Koszt realizacji zadania zgodnie z zawartą umową w 2007r. roku wyniósł
8838 zł.

Gminy w Z.abiej Woli
Referat Gospodarki
Komunalnej i Inwestycji
ul. Główna 3, 96-321 Żabia Wola
oow. grodziski, woj. mazowieckie
rei 0-46 B57 81 82,'0-46 857 81 99

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

GKI- 7082/7/08

data:20.()2.2008r

W nawiązaniu do Państwa wniosku z dnia lllutego 2008r
dotyczącego opieki nad bezdomnymi zwierzętami uprzejmie informuję :
1.Gmina Żabia Wola w 2007r miała podpisaną umowę na wyłapywanie i
utrzymywanie bezdomnych zwierząt i. Fundacją EKO-FAUNA w Lorcinie.
2.W ubiegłym roku wyłapano na terenie gminy 16szt psów.
3.Całkowity koszt realizacji zadania polegający na wyłapywaniu i utrzymywaniu
oraz sterylizacji bezdomnych kotów i psów w 2007r wyniósł 14000zł.

Kierownik Referatu Gospodarki
Komunalnej i Inwestycji
w UrzetewPSrniny-w Żabiej Woli

iaż.

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY
Żelechów

Żelechów, dnia 2008.02.26

OŚ.5220-3/08

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

W odpowiedzi na pismo z dnia 11 lutego 2008 r. informuję, że Gmina
Żelechów w

2007r. nie

posiadała zawartej

umowy

na wyłapywanie

bezdomnych zwierząt , jak również na terenie administrowanym przez tut.
urząd bezdomne zwierzęta nie były wyłapywane i utrzymywane na koszt
Gminy.

, A

Sprawę prowadzi:
insp.B.Wałachowska
tel.(025) 7541006

£./-•
Z up. BURMISTRZ/

ie

Zastępca Burmistrz

l.,
05-300 ŻUROMIN. Plac Piłsudskie*, 3
Tel2\0?3H57k2540
Tel. 657 25 58,11x812913
IBGKiOŚ.- inf.p.

ŻUr

° m i n ' d n i a °3-03-2008 r

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
Fundacja dla Zwierząt
„Argos"
Ul. Garncarska 37 A
04-886 Warszawa
W odpowiedzi na pismo z dnia 11 lutego 2006 r dot. informacji publicznej na
temat sposobu i skutków wykonania zadania „Opieka nad bezdomnymi zwierzętami
i ich wyłapywanie" informuję, iż Urząd Gminy i Miasta Żuromin nie ma podpisanych
umów z żadnym schroniskiem.
Ponadto informujemy,

iż w nagłych wypadkach korzystamy z miejsc

odosobnienia w postaci klatek z domkami dla bezdomnych zwierząt, które znajdują
się na terenie składowiska odpadów w miejscowości Brudnice gdzie w razie potrzeby
zwierzęta są przetrzymywane pod stałą opieką lekarza weterynarii.
;

Zup; BURMISTRZA

wiwr:, ^

. Maria Jędrzejś
urmistrza Gminy i

/M Z
Żyrardów, dn.!4.02.2008r.

URZĄD MIASTA
ŻYRARDOWA

GKI1/7082-05/2008
Biuro Ochrony Zwierząt
fundacja dla Zwierząt „ Agros'
Ul. Garncarska 37 A
04-886 Warszawa
W związku z Państwa wnioskiem z dnia 11 lutego 2008 r dotyczącym
informacji o realizacji przez Miasto Żyrardów Ustawy o ochronie zwierząt, Urząd
Miasta Żyrardowa informuje, że w roku 2007:

1. Miasto

zawarło umowę na wyłapywanie

bezdomnych zwierząt

wraz

z odwiezieniem ich do Schroniska dla bezdomnych zwierząt w Żyrardowie ul.
Czysta 3 z Firmą Usługowo-Handlową AGRO „Pomarzany" reprezentowaną
przez Pana Jana Kuczmerę z siedzibą w 05-840 Brwinów, ul. Słowiańska 24.
Ponadto Urząd Miasta Żyrardowa zawarł umowy z weterynarzami na pomoc
weterynaryjną oraz odławianie agresywnych zwierząt.
2. Do schroniska, które jest instytucją

podległą pod Zakład Budżetowy

„Targowisko Miejskie" przekazano z akcji

wyłapywania bezpańskich

zwierząt - 45 zwierząt, a z akcji pogotowia weterynaryjnego 37 sztuk zwierząt.
3. Miasto przeznaczyło na zadanie wyłapywania bezpańskich zwierząt 13.000 zł,
natomiast na działalność pogotowia weterynaryjnego 16.000 zł.

Z-ca Frezydej^ Miasta
,1

/

Grzegorz Otilękowshi
\.

