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URZĄD GMINY
74-110 BANIE Bame' 22 maJa 2007 roku

woj. zachodniopomorskie

RÓL. 7070/Y/8/07 r.

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

Odpowiadając na wniosek o udzielenie informacji publicznej na temat sposobu i
skutków wykonywania zadania „ opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich
wyłapywanie „ informujemy, iż:

- Gmina Banie w 2006 r. nie miała umowy na wyłapywanie bezdomnych zwierząt w
przypadku konieczności zlecano to zadanie podmiotowi, prowadzącemu
przytulisko dla zwierząt: ANIMAL CONTROL Zbigniew Kossewski, ul. Piaskowa
86/6, 72-010 Police.
W 2006 roku z terenu gminy Banie w przymlisku umieszczono 5 psów, koszt
realizacji całego zadania wyniósł 1.930,00 złotych, płacono w formie gotówkowej za
wykonanie zlecenia.
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URZĄD MIASTA I GMINY W BARLINKU
ul. Niepodległości 20, 74 -320 Barlinek • tel. 095 74 62 450, fax 095 74 61 704 • e-mail: umig@barlinek.pl

Barlinek, dn.27.03.2007r.

Biuro
Ochrony Zwierząt

ul.Garncarska 37 A
04-886 WARSZAWA

nasz znak: RI.IV. 7055-05/07

W związku z pismem z dnia 15 marca 2007r. w sprawie sposobu i skutków
wykonywania opieki nad bezdomnymi zwierzętami, informują, że Gmina Barlinek nie
wyłapuje zwierząt bezdomnych. W przypadku występowania zwierząt bezdomnych są one
obejmowane opieką przez mieszkańców gminy i przejmowane na własność. Zwierzęta
przebywające samodzielnie na terenach publicznych posiadają właścicieli. Przymuszaniem
właścicieli do prawidłowego utrzymania zwierząt zajmuje się Policja (art. 77 kw) oraz
zarządcy nieruchomości mieszkalnych (spółdzielnie).
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Tadeusz Wypych

From: "Jerzy Nowak" <n.jerzy@bedzino.pl>
To: <biuro@psianiol.org.pl>
Sent: 26 marca 2007 10:15
Subject: odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji publicznej

RZG.II.61 34/05/07 Będzino 2007-03-26

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

Odpowiadając na wniosek o udzielenie informacji publicznej Urząd Gminy w Będzinie , 76-037 Będzino 19
uprzejmie informuje:
Ad. l - gmina Będzino miała podpisaną umowę ( ma nadal podpisaną) z Towarzystwem Ochrony Zwierząt
„ANIMALS" w Białogardzie

^F ul. Zwycięstwa 58 , 78-200 Białogard, na wyłapywanie bezdomnych zwierząt i zapewnienie im dalszej
opieki.
Ad. 2 - W 2006 roku wyłapano 9 szt. zwierząt (psy)
Ad. 3 - Koszt wyłapania i utrzymania 9 szt. psów w 2006 r. wyniósł 4.610,00 zł . Odpłatność za jednego psa
złapanego i powierzonego opiece

dla schroniska jest opłatą ryczałtową i wynosi 500,- zł od jednej szt.
Sekretarz Gminy
Zdzisław Pleban

Jerzy Nowak
n .j erzy @bedzino .pl

No virus found in this incoming message.
Checked by AVG Free Edition.
VaflKin: 7.5.446/Virus Database: 268.18.18/733 - Release Datę: 2007-03-25 11:07
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URZĄD GMl&Y BIAŁOGARD
ul. Wileńska e, 78-200 Białogard

woj. zachodniopomorskie
tel. centr. (004)3124401

bezp. Wójt (094) 312 06 75
fax (094) 312 78 44

PR.MJ-6134-1/07

Białogard 30.04.2007 r.

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

Odpowiadając na pismo z dnia 15 marca 2007 r. w sprawie udzielenia informacji
publicznej na temat sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi
zwierzętami i ich wyłapywanie" uprzejmie informuję, co następuje.
1. Gmina Białogard zawarła umowę na czas określony umowę z Panem Jerzym Harłacz
prowadzącym, działalność gospodarczą pod nazwą Towarzystwo Ochrony Zwierząt
„Animals" ,78 -200 Białogard, ul. Zwycięstwa 58. Zgodnie z umową Towarzystwo jest
zobowiązane do wyłapywania, transportu i zapewnienia bezdomnym zwierzętom z terenu
Gminy Białogard opieki w prowadzonym przez siebie schronisku, zgodnie zobowiązującymi
przepisami.
2. W 2006 roku na terenie Gminy wyłapano 24 psy.
3. Koszt realizacji całego zadania wyniósł 7200 zł. Wynagrodzenie ryczałtowe od jednego
zwierzęcia wynosi 300 zł.



BURMISTRZ Białogard, 27 marca 2007 r.
USTA BIAŁOGARD

ZPOŚ. 7082/5/07

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

Nawiązując do pisma z dnia 15 marca 2007 r. w powiązaniu z ustawą z dnia 6

września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z dnia 8 października 2001 r., Nr

112, póz. 1198) informuję, że:

1) Miasto Białogard w 2006 r. podpisało umowę z Towarzystwem Ochrony Zwierząt

„ANIMALS" reprezentowanym przez Prezesa Zarządu Jerzego Harłacza na wyłapywanie

bezdomnych zwierząt i zapewnienie im dalszej opieki;

2) w 2006 r. zostało wyłapanych 67 psów;

3) w 2006 r. koszt realizacji całego ww. zadania wynosił 15 000,00 zł, forma płatności byłą

ryczałtowa.

Ponadto informuję, że zgodnie z § 4 zarządzenia nr 186/04 Burmistrza Miasta

Białogard z dnia 14 kwietnia 2004 r. opłata za przekształcanie informacji publicznej,

polegającej na opracowaniu informacji zbiorczej, w szczególności w postaci zestawienia, w

tym tabelarycznego, na podstawie dokumentów urzędowych i innych danych publicznych

znajdujących się w Urzędzie Miasta, opłata wynosi 12,00 zł za każdą rozpoczętą stronę

formatu A4 sporządzonej informacji. W § 7 ww. zarządzenia - za przesyłanie przesyłką

pocztową informacji publicznej, w tym kopii dokumentów urzędowych, pobiera się opłatę w

wysokości ustalonej w cenniku usług pocztowych przez Pocztę Polską S.A., zwiększona o

0,50 zł. Ogólna kwota poniesiona za udostępnienie informacji publicznej wynosi 12,50 zł.

W związku z powyższym na konto Miasta Białogard Bank Pekso S.A. Oddział

Białogard 36 1240 3666 1111 0000 4344 6782 należy wpłacić kwotę 12,50 zł.

:' H p B U R M I S T R Z A

rigr mz. iM
SEKRET;

żuła Krupińska
faz MIASTA
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BIAŁY BÓR
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URZĄD MIEJSKI
w Białym Borze

78 - 425 Biały Bór ul. Żymierskiego 10
tel. 094 3739002,3739032,3739029, fax. 3739745

tel. kom. O 600 928 609
www.bialybor.com.pl e-mail gmina@bialybor.com.pl

Ośr. 6134/1/07 Biały Bór, 26 marca 2007 r.

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

dot: pisma z dnia 15 marca 2007 r. w sprawie udzielenia informacji publicznej.

W odpowiedzi na prośbę z dnia 15 marca 2007 r., informuję, że:

1. W roku 2006 gmina miała podpisaną umowę na wyłapywanie bezdomnych
zwierząt oraz zapewnienie im dalszej opieki ze schroniskiem prowadzonym przez
Inspektorat Towarzystwa Ochrony Zwierząt w Białogardzie (powiat koszaliński ).

2. W roku 2006 przeprowadzono 6 akcji wyłapania bezdomnych psów podczas
których schwytano 8 psów.

3. W roku 2006 koszt całego zadania wyniósł 9 tyś. zł (forma płatności za opiekę
jest jednorazowa za umieszczenie zwierzęcia w schronisku). W ogólnym koszcie
zadania 5 tyś. zł stanowi kwota jaką Gmina Biały Bór zapłaciła za wybudowanie
kojca.

Bożena PenKfów/cz-G/nda



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

7620/12/07 Bierzwnik, z dnia 29.03.2007r.

Odpowiadając na pismo z dnia 15.03.07 uprzejmie informuję, że:

Ad. l Zawarto umowę z Towarzystwem Ochrony Zwierząt „Animals" 78-200 Białogard

ul. Zwycięstwa 58.

Ad. 2 W roku 2006 oddano do schroniska sześć psów kwota - 3 000 zł.

Ad. 3 Koszt realizacji całego zadania:

Kojec o wielkości 24 m' + 5 000 zł ( zgodnie z umową opłata jednorazowa).

Inspektor ds. Ochrony Środowiska

Jadwiga Stelmach



76-039 BIES

UG.Or.R.7227/33/07

Biesiekierz 22.03.2007r.

Biu.ro Ochrony Zwierząt
Fundacji Azylu,

Warszawa
ul. Garncarska 37 A.

Urząd Gramy w Biesiekierzu udziela informaci zawartej w piśmie z dnia
i.2007 r.15.03.2007 r.

:-st Towarzystwem Ochrony Zwierząt "ANIMALS" w Bi«Umowa zawarta jest l
ul Zwycięstwa 58.
2. Wyłapano w 2006 r. 11 sit psów.
3. Fniesione kos/tyto 5.500 zł.



URZĄD MIEJSKI
W BOBOLICACH

ul. Ratuszowa 1
STRAŻ MIEJSKA

SM Ol 14/21/07

Urząd Miejski w Bobolicach
Straż Miejska

ul. Ratuszowa l
76-020 Bobolice

tel. (094) 34 58 407 fax (094) 34 58 430
c-mail:sm®bobolice.pl www.bobolice.pl

Bobolice dnia 24 marca 2007

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

Straż Miejska Bobolice przesyła informacje na temat sposobu i skutków wykonywania
zadania ..opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywaniem":

1. Czy i z kim gmina miała w 2006 r. stałe urnowy albo udzielała zleceń na wyłapywanie
bezdomnych zwierząt i / l u b zapewnianie im dalszej opieki?

Gmina Bobolice w d n i u 22.06.2006 r. zawarła stałą umowę z Towarzystwem Ochrony
Zwierząt ..Animals" 78-200 Białogard, ul Zwycięstwa 58.

2. Jakie są zbiorcze dane liczbowe o zwierzętach wyłapanych i/lub utrzymywanych na koszt
gminy w 2006 roku'.'

W 2006 roku Straż Mie j ska Bobolice oddała 2 psy do schroniska i przez okres 3 miesięcy był
u t r z y m y w a n y na koszt g m i n y pies. którego właściciel przebywał w areszcie.

3. .laki był w 2006 r. koszt realizacji całego zadania i jaka była forma płatności za opiekę
(jednorazowa za umieszczenie w schronisku, ryczałtowa, oparta na bieżącej ewidencji
zwierząt przebywających pod opieką, inna)?

Koszt r e a l i z a c j i całego zadania wyniósł l 000 zł i była to opłata jednorazowa za umieszczenie
psa w s c h r o n i s k u (500 zł za jednego psa) i około 600 zł (3 miesięczny koszt) utrzymywania
psa.

Wyk. 2 egz.:
1. adresat
2. a/a

K. I I / M . K

Z poważarjpem

Z-CAB

mgr
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Urząd Miasta i Gminy Borne Sulinowo
AL Niepodległości 6
78 - 449 Borne Sulinowo tel. 37-335-90 do 94 fax. 37-335-95
e-meil: hornesulinowof?/homcsiilinowo.pl

Borne Sulinowo, dnia 26 marca 2007r.

RGK. 6074/8/2007

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

Urząd Miasta i Gminy w Bornem Sulinowie odpowiadając na pismo znak: L.dz.KR-
1413/07 z dnia 15.03.2007r. informuje, że:

Podpisaliśmy umowę na wyłapywanie bezdomnych zwierząt i zapewnienie im
dalszej opieki z firmą YET-AGRO SERWIS ul.Myśliwska l A/6, 64-700 Czarnków.
Obecnie w schronisku przebywa 4 szt. psów, l szt. kot.
Godzina trwania interwencji 70 zł.
Za przyjęcie psa zabiegi weterynaryjne 20 zł.
Sterylizacja 60 zł o ile nie znajdzie się właściciel psa po 14 dniach.
Kwota pobytu psa w schronisku 5,00 zł doba.
Do cen dolicza się VAT w wysokości 22 %.

Z up. B U R M I S T R Z, A

Otrzymuia- ZWch wójcikWUAJmuJct- ^ / INSPEKTOR

1. Adresat
2. a/a



Brojce, dnia 23,03.2007 r

Urząd Gminy w Brojcach Biuro Ochrony Zwierząt
72-304 Brojce, ul. Długa 48 Fundacji Azylu pod Psim Aniołem

woj. zachodniopomorskie ui. Garncarska 37 A
tłl.»1/38811§4,ftx3861188

••mali: ugbrojca9post.pl
04-886 W A R S Z A W A

Dotyczy: informacji publicznej na temat sposobu i skutków
wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich
wyłapywanie.

Urząd Gminy w Brojcach posiada podpisaną umowę ważną do
dnia 01 czerwca 2009 r. z możliwością przedłużenia na kolejne
lata z Towarzystwem Ochrony Zwierząt „Animals" Białogard na
wyłapywanie, dowóz i zapewnienie opieki. Gmina w schronisku
posiada wybudowany kojec.
W 2006 roku Urząd Gminy w Brojcach poniósł koszty wybudowania
kojca 5.000,00 zł. oraz 2.000,00 zł. za 4 psy umieszczone
w schronisku.

Z up. W

mgr All
SEKRETARZ GMINY



z.?

Brzeźno, dnia 28 marca 2007r.

îU£SSS5»;

RZG - 7620/02/07

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacja Azylu pod Psim Aniołem

ul. Garncarska 37A
04 - 886 Warszawa

W nawiązaniu do pisma z dnia 15 marca 2007 roku w sprawie informacji
na temat wykonania zadania „ opieka nad bezdomnymi zwierzętami" ,
Urząd Gminy w Brzeźnie informuje, że Gmina Brzeźno w dniu 22
sierpnia 2006 roku podpisała umowę stalą z Jerzym Harłaczem -
przedsiębiorcą działającym pod nazwą „Schronisko dla bezdomnych
zwierząt" w Białogardzie, na wyłapywanie, dowóz i opiekę bezdomnym
zwierzętom w prowadzonym przez siebie schronisku.
W roku 2006 nie poniesiono żadnych kosztów z tego tytułu.

Z-c W X> J T A

Je zy/ nielski



URZĄD MIEJSKI
Plac W o l n o ś c i l

74-520 CEDYNIA
n r i d c n t . Cedynia, dnia 6 kwietnia 2007 r.

INF-MM- 0622 / l / 07

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

Na podstawie art. 2 ust. l i art. 10 ust. l ustawy z dnia 6 września 2001 r. o
dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001 r. Nr 112, póz. 1198 z późn. zm.),
przesyłam Państwu informacje w następującym zakresie :

1. Gmina Cedynia realizuje zadanie na podstawie Uchwały Nr XXVIII/267/05 Rady
Miejskiej w Cedyni z dnia 26 sierpnia 2005 r. za pomocą jednostki organizacyjnej -
Zakładu Remontowo-Budowlanego przy Urzędzie Miejskim w Cedyni. W tym celu
zakład został wyposażony w środki, za które wybudowano przytulisko oraz
zakupiono sprzęt do wyłapywania bezdomnych zwierząt. Gmina udziela zakładowi
zleceń na wyłapywanie bezdomnych zwierząt. Zwierzęta umieszczane są w
przytulisku do momentu ustalenia i odnalezienia właściciela.

2. W 2006 r. w przytulisku przebywały cztery psy rasy mieszanej, zostały oddane
właścicielom.

3. Całkowity koszt realizacji zadania w 2006 r. wyniósł - 15 812,72 złote, łącznie z
budową kojców dla psów w przytulisku . Wydatki poniosła Gmina Cedynia.

Otrzymują :
^T^ adresat
2. INF-MM-a/a



Urząd Miejski w Chociwlu
ul. Armii Krajowej 52, 73-120 Chociwel

tel.( 091) 5622-001, 5622-024, fax.(091)5622076
e-mail: urzad@chociwel.pl

Chociwel, dnia 2007.03.29.

Nasz znak: OS. 6134/2/07

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
Fundacji Azylu pod Psim Aniołem

04-886 Warszawa
ul. Garncarska 37A

W odpowiedzi na Państwa pismo z dnia 15 marca 2007 r. w sprawie udzielenia
informacji publicznej uprzejmie informuję:
ad. 1. Zarządzeniem nr 13/2006 Burmistrza Chociwla z dnia 13 kwietnia 2006 r. podaliśmy do

publicznej wiadomości jakie winien spełniać wymagania przedsiębiorca pragnący działać na
naszym terenie i uzyskać zezwolenie na; wyłapywanie bezdomnych zwierząt, prowadzenie
schroniska dla nich a także grzebowiska oraz spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.
NIKT SIĘ NIE ZGŁOSIŁ. Z tego względu ratujemy się w razie potrzeby w ramach
zlecenia indywidualnego uprawnionemu podmiotowi gospodarczemu z zewnątrz, który je
zabiera i za nie dalej odpowiada.

ad. 2. W 2006 r. trzy razy wyłapywano porzucone psy. Zostały one zabrane przez podmiot
gospodarczy zajmujący się ich wyłapywaniem.

ad. 3. Łącznie zapłaciliśmy za odebranie 6 psów 1300 zł (słownie: jeden tysiąc trzysta złotych).

Nadmieniam, że w gminie Chociwel nie ma i nie planujemy budowy schroniska dla
zwierząt. Gmina Chociwel należy do Celowego Związku Gmin, którego zadaniem jest wspólne
zagospodarowanie - przede wszystkim odpadów. Zapisano ponadto w statucie związku
załatwianie spraw związanych z realizacją ustawy o ochronie zwierząt a przede wszystkim zajęcie
się wyłapywaniem psów i umieszczeniem ich w schronisku utrzymywanym przez związek. Na
razie jednak są to zamierzenia do wykonania. Do tego czasu każda z gmin należących do związku
musi radzić sobie sama.

BURMI

mgr
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Chojna 74-5IHI C.hojna ul. Ji iHifl lońska 4 c-rnail:info@chojna.pl w ww,clioj i ia.pl

tel.(091)414-12-95, 414-14-85,414-10-35, 414-26-85, fax (091) 414-11-17

GMINA CHOJNA
ul. Jagiellońska 4
74-500 Chojna

Chojna dn. 11.06.2007r.

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

BKM 7080 / 2/1/07

Dotyczy: Odpowiedzi na pismo z dnia 10.05.2007 r.

Uprzejmie informuję, że wyłapywanie bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Chojna
odbywa się na podstawie przepisów Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt
(Dz.U.Nr 11, poz.724 i z 1998r. Nr 106 póz. 668) i § 2 Rozporządzenia Ministra Spraw
Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 sierpnia 1998r. w sprawie zasad i warunków
wyłapywania bezdomnych zwierząt ( Dz. U. Nr 116, póz. 753) oraz Uchwały Nr
XXIV/'244/2000 Rady miejskiej w Chojnie z dnia 29 czerwca 2000r. w sprawie zasad
wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie gminy Chojna.

Jednocześnie informuje, że w 2006 roku schroniskiem, z którym Gmina Chojna miała
podpisaną umowę, było Towarzystwo Opieki nad zwierzętami w Polsce, Oddział w
Stargardzie 73-110, ul. Piłsudskiego 105 a podmiotem, który wyłapywał bezdomne zwierzęta
było Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Chojnie 74-500, ul. Słowiańska 1. Ilość
wyłapanych i przetransportowanych psów wynosi 13 szt. na ogólny koszt 7.465,54 zł. brutto.
Dodatkowo Gmina Chojna poniosła opłaty w 2006r. za Pogotowie Interwencyjne w sprawie
wyłapywania i transportu bezdomnych zwierząt w wysokości 4.200,00 zł Brutto.

JSTRZ
s*-~o&~^
edorowfcz



URZĄD M/EjSK! * CHOSZCZNIE

73-200 C H O S Z C Z N O
tfc. 095 786 78 i6, tax 095 765 78 06

3''certr. 0957659300 (8)

KO. IV - 7015-5/25/07 Choszczno, dnia 28.05.2007 r.

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

Dotyczy: udzielenia informacji publicznej

W odpowiedzi na Państwa wniosek informuję, że Gmina Choszczno w 2006 r. nie
podpisała z żadnym wykonawcą umowy na wyłapywanie bezdomnych zwierząt. Jednakże
czynione były starania i przeprowadzono wstępne rozmowy ze schroniskiem w Białogardzie
którym opiekuje się Pan Harłacz oraz schroniskiem w Stargardzie Szczecińskim. Są to dwa
najbliżej znajdujące się schroniska. Niestety zarząd obydwu odmówił nam ze względu na
ograniczoną ilość miejsc. Gmina Choszczno w roku bieżącym podejmie kroki zmierzające do
uruchomienia azylu dla bezdomnych zwierząt na terenie gminy. W chwili obecnej jest
wyznaczony teren, który będzie docelowy jako lokalizacja azylu oraz pracownik odbywa
szkolenia w zakresie wyłapywania i pracy z bezdomnymi zwierzętami.

W 2006 r. Gmina dofinansowała zakup karmy dla psów utrzymywanych przez
Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce Oddział w Choszcznie w wysokości 514 zł.

Otrzymuje:
(p adresat
2. aa



Page l of l

Tadeusz Wypych

From: <gkios@czaplinek.pl>
To: <biuro@psianiol.org.pl>
Sent: 28 marca 2007 13:43
Subject: Odpowiedź

Witam
Nawiązując do pisma z dnia 15 marca 2007 r. uprzejmie informuję, zew Gminie Czaplinek nie była dotychczas podejmowana uchwała
dotycząca wyłapywania bezdomnych zwierząt oraz rozstrzygania o dalszym postępowaniu z tymi zwierzętami, jak również uchwała
dotycząca prograinu zapobiegającego bezdomności zwierząt.
Zgodnie r. przepisami ustawy o ochronie zwierząt i odpowiednimi aktami wykonawczymi wyłapywane zwierzęta muszą być przekazywane
do schroniska dla zwierząt na podstawie umowy zawartej ze schroniskiem. W 2004 roku Gmina Czaplinek wyraziła wolę współpracy przy
budowie i prowadzeniu międzygminnego schroniska dla bezdomnych zwierząt w miejscowości Przeradź, gmina Grzmiąca. Do realizacji
tego zadania jednak nie doszło.
Skala bezdomności zwierząt na terenie gminy Czaplinek jest niewielka, jednak są tutaj podejmowane działania zapobiegające temu
negatywnemu zjawisku. Urząd Miasta i Gminy w Czaplinku stara się szukać nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt lub zakupuje
karmę dla zwierząt i przekazuje ją osobom adoptującym bezdomne zwierzęta.

PoSPawiam
Mieczyslaw Smyk
Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej
i Ochrony Środowiska
(094) 372 62 36
O 665 777 704

No virus found in this incoming message.
Checked by AVG Free Edition.
Version: 7.5,446 / Virus Database: 268.18.20/736 - Release Datę: 2007-03-27 16:38

2007-03-28



Człopa. dnia 22.03.2007 r.

Dot. informacji NT. sposobów i skutków wykonywania zadania „ opieka nad bezdomnymi
zwierzętami i ich wyłapywanie"

Gmina Człopa ma zawartą umowę do kwietnia 2007 r. z firmą Vet - Agro - Serwis z
Czarnkowa reprezentowaną przez lekarza weterynarii Pana Zenona Jażdżewskiego w
zakresie wyłapywania, opieki nad bezdomnymi zwierzętami.
W 2006 roku wyłapano 2 psy, które spędziły w schronisku pewien okres - do czasu
adopcji.
Koszt poniesiony przez Gminę Człopa w 2006 r. wyniósł l .265,85 zł i pokrył koszty
dojazdu ,wyłapania i opieki zgodnie ze stawkami zawartymi w umowie.

Sporządził: Monika Krakowiak
Tel.067 2591693



URZĄD MIEJSKI
76-150 DARŁOWO
Plac Kościuszki 9
NIP 669-10-10-138
REGON 000523867

Zf

Darłowo, dn. 17.04.2007 r.

GKM-III-6073/03/2007

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

W odpowiedzi na pismo Biura Ochrony Zwierząt w sprawie udzielenia informacji
publicznej na temat sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi
zwierzętami i ich wyłapywanie" przewidzianego ustawą o ochronie zwierząt uprzejmie informuję,
co następuje.
Ad. l . bezdomne zwierzęta oraz agresywnie zachowiijące się psy z terenu miasta wyłapuje Straż
Miejska przy nadzorze lekarza weterynarii, z którym podpisana jest umowa na wykonywanie usług
weterynaryjnych na rzecz Gminy Miasto Darłowo, bezdomne zwierzęta wywożone są do
schroniska w Kołobrzegu.
Ad. 2. w 2006 roku Straż Miejska wyłapała 65 sztuk agresywnie zachowujących się psów oraz 5
psów bezpańskich, które zostały wywiezione do schroniska w Kołobrzegu.
Ad. 3. w 2006 roku w budżecie miasta na realizację zadania polegającego na świadczeniu usług
weterynaryjnych na rzecz Gminy Miasto Darłowo wydano 12.400,00 zł z powyższych środków7

został opłacony również wywóz psów do schroniska, cena za jednego psa oddanego do schroniska
wyniosła 500.00 zł brutto.

AM
B ^R M

Glźbi&ta Kartuska
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U R g Ą D G M I N Y
—-— 7§,1|Q DARŁOWO ""

ul, H. Dąbrowskiego 4
tel. 094 314 2227, fax 094 314 2007
RTON 8RM7?qn#NfP 669-18-82-252 Darłowo, dnia 06.04. 2007 r.

Ldz. 4320/07

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji Azylu pod Psim Aniołem

ul. Garncarska 3 7A
04-886 Warszawa

Dotyczy wniosku z dnia 15 marca 2007 r o udzielenie informacji
publicznej jakie wystosowało Biuro Ochrony Zwierząt, na temat
sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi
zwierzętami i ich wyłapywanie"przewidzianego ustawą o ochronie
zwierząt.

L W 2006 r. gmina nie miała stałych umów i nie udzielała zleceń
na wyłapywanie bezdomnych zwierząt.

2. W 2006 r. gmina nie wyłapywała i nie utrzymywała zwierząt
własnym kosztem.

3. Nie było kosztów.

Zadania opieki nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie
będzie realizowane w należnej formie w bieżącym roku, gdyż z
początkiem roku 2007 uprawomocniła się podjęta w roku
uprzednim Uchwała Rady Gminy Darłowo w sprawia zasad
wyłapywania bezdomnych zwierząt i postępowania z nimi oraz
podpisano stosowną umowę ze schroniskiem na przyjmowanie
bezdomnych zwierząt.

Wójt Gn£ Darłowo

Franciszek



GMINY Zf

i ochrony s Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji Azylu pod Psim Aniołem

04-886 Warszawa,
ul. Garncarska 37A

GNiOŚ- 7080/1/07 Dębno, dn. 2007-05-16

dot. udzielenia informacji publicznej

Urząd Miasta i Gminy w Dębnie Wydział Gospodarki Nieruchomościami Ochrony

Środowiska udziela odpowiedzi na złożone we wniosku pytania:

Ad. l

Gmina Dębno podpisała w 2006r umowę na wyłapywanie bezdomnych zwierząt z Prywatną

Wielobranżową Firma Usługową , Dozór Sanitarno - Porządkowy „HART", ul. Kopernika

12/5, 58-160 Świebodzin. Poza tym istnieje w Gminie „Azyl" dla bezdomnych zwierząt

prowadzony przez dr weterynarii Ryszarda Bauma.

- umowa ze „Schroniskiem dla Zwierząt" Anna Czempik, ul. l-go Maja, 42-674 Miedary, do

którego zostały przekazane psy.

Ad.2

- Straż Miejska, inspektor Wydz. GNiOŚ wraz z dr weterynarii biorą udział w wyłapywaniu

bezdomnych zwierząt, które prowadzone są przez cały rok. W ten sposób w minionym roku

odłowiono 141 zwierząt (psy i koty). Do schroniska w Miedarach oddano 18 zdrowych psów,

część zwierząt została przekazana do adopcji, koty wysterylizowane wypuszczono na wolność

bądź przekazano dla nowych właścicieli.

Ad.3

- koszt realizacji całego zadania w 2006 roku wyniósł 33 666,00 zł w tym dwie masowe akcje

wyłapywania psów - 11 307,20 zł.

Otrzymuje:
1. Adresat
2. Wydz. GNiOŚ a/a
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U R Z Ą D M I E J S K I W D O B R E J
ul. Rynek l, 72-210 Dobra

tel. (091) 39 14 528, fax. (091) 57 90 541
e-mail: burmistrz@,dobragmina.pl www.dobragmina.pl

Urząd MieisM w Dobrej

OŚ i 07
Dobra, dnia 30.03.2007 r.

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

Odpowiadając na pismo z dnia 21.03.2007 r. uprzejmie informujemy, że gmina Dobra
nie posiada stałej umowy na wyłapywanie bezdomnych zwierząt, lecz dokonywała w 2006 r.
zleceń na wykonywanie przedmiotowych usług dla firmy „Animal Control" Zbigniew
Kossewski, ul. Piaskowa 86/6, 72-010 Police. Usługi w zakresie opieki nad bezdomnymi
zwierzętami, wykonuje Lecznica dla Zwierząt, p. Tadeusza Soroki z Nowogardu.
W 2006 r. wyłapano z terenu gminy 7 bezpańskich psów, poniesiono w związku z tym koszty
płatne gotówką w wysokości 1470 zł, natomiast w zakresie opieki nad zwierzętami koszty
wyniosły 1276, 51 zł.



BIURO OCHRONY ZWIERZĄT

Fundacji Azylu pod Psim Aniołem

U R Z Ą D G M I N Y Ul. Garncarska 37 a
ul. Szczecińska I6a

7 2 - 0 0 3 D O B R A 04-886 Warszawa
tel.311-23-07

Nasz znak: Oś.D -0717/44/07 Dobra, 15 maja 2007 roku

Dotyczy: 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

W związku z pismem z dnia 15 marca 2007 roku informujemy, że w roku 2006:

Ad. 1. wyłapywanie bezdomnych zwierząt miało charakter interwencyjny i odbywało

się na zasadzie zleceń telefonicznych. Podmiotem wyłapującym był Pan Zbigniew

Kossewski z firmy „Animal Control" z siedzibą w Policach przy ul. Piaskowej 86/6, 72-010

Police.

Ad. 2. zanotowano 73 przypadki wyłapania psów i kotów.

Ad. 3. koszt realizacji całego zadania wyniósł 13.140 zł. Płatność za usługę wnoszona

była w formie gotówkowej. Każdorazowe odłowienie zwierzęcia następowało po uprzednim

zgłoszeniu przez sołtysa lub policję. Za wykonaną usługę po przedłożeniu faktury wraz z

kopią i potwierdzeniem jej wykonania przez podmiot zgłaszający dokonywano płatności.

Otrzymują:

1. Adresat.

2. A/a.
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U R Z Ą D G M I N Y
ul. Szczecińska 16a

7 2 - o o 3 D o B R A BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
tel.311-23-07

Fundacji Azylu pod Psim Aniołem

Ul. Garncarska 37 a

04-886 Warszawa

Nasz znak: Oś.D -0717/44/07 Dobra, 19 kwietnia 2007 roku

Dotyczy: 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

Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Dobra zwraca się z prośbą o

przedłużenie terminu odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji na temat sposobu i

skutków wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie".

Jednocześnie zawiadamiamy, iż przygotowanie w/w informacji wymaga wglądu do

dokumentów archiwalnych oraz do danych zawartych w księgowości.

Otrzymują:

l . Adresat.

2. A/a. PODINSPEKTOR

mgr inż. Dagm&ra.
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Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacja Azylu pod Psim Aniołem
04-886 Warszawa

7 '"-ś1 _"' ' < f ) ' "i :''' • •' '
ul. Garncarska 37 A

woj. zachodnio] •

Znak:Rol.6052/6/2007 Dobrzany, dnia 06.04.2007 r.

Dotyczy: opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie

W odpowiedzi na pismo z dnia 15.03.2007 roku w sprawie
opieki nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie, uprzejmie informuję,
że gmina miała w 2006 roku zawartą umowę z firmą pro wadzącą działalność
gospodarczą na wyłapywanie bezdomnych zwierząt.
Z terenu gminy Dobrzany w roku 2006 odłowiono 3 psy bezdomne.
Koszty całkowitego zadania wyniosły 1170,00 zł, forma płatności za
odłowienie , transport , hotelowanie, karmienie i opieka lekarska przez 14 dni.



U R Z Ą D GMINY
73-115 D O L I C E

woj. zachodniopomorskie
tel. cenir. (091) 564-01-29
TEUFAX ( 0 9 1 ) 564-02-37

RGK-6134/2/07

•z P

Dolice 27.03.2007 r.

Biuro Ochrony Zwierząt
Ul. Garncarska 37 A
04-885 Warszawa

W odpowiedzi na pismo z dnia 15 marca 2007 r. uprzejmie informuję że Gmina

Dolice udzielała zleceń na wyłapywanie bezdomnych zwierząt firmie:

- Animal Contorl, ul. Piaskowa 86/6, 72-010 Police

- liczba wyłapanych zwierząt - 13 szt.

- koszt realizacji - 5 J 90,00 zł



zr

PIOS-AL.6134-3/07 Drawno, dnia 12.04,07r.

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji Azylu pod Psim Aniołem
ul. 23 Lutego 7a
w Choszcznie

W odpowiedzi na wniosek dot. udzielenia informacji publicznej na temat
sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka nad bezdomnym zwierzętami
i ich wyłapywanie" informuję, że :
1. Gmina ma podpisaną umowę od 15.02.06r. z INSPEKTORATEM
TOWARZYSTWA OCHRONY ZWIERZĄT „ANIMALS" 78-200 Białogard,
ul. Zwycięstwa 58, reprezentowanym przez: Przewodniczącego Zarządu Jerzego
Harłacza na wykonanie usługi polegającej na wyłapywaniu bezdomnych
zwierząt domowych (psów) z terenu Miasta i Gminy Drawno wraz z ich
przetransportowaniem i przetrzymywaniem.

2. Ilość wyłapanych psów - 8 sztuk.
3. Koszt realizacji całego zadania - 3200 zł

forma płatności - jednorazowa za umieszczenie psów w schronisku
Koszt dodatkowy jaki gmina poniosła to 5.000 zł za kojec z wyposażeniem na
terenie schroniska.



URZĄD MIASTA I GMINY
•7K-501) Drawsko ljnmorskie

,1 r , O l ! W ł a d y s ł a w a Sikorskiegp 41
' ,ci o 94 36 334 85

13x0^436331 13
Drawsko Pomorskie, dnia 23 marca 2007 r.

Og.I.0565-2/ l 707

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

Odpowiadając na w Państwa wniosek z dnia 15 marca 2007 r. o udzielenie informacji
publicznej na temat sposobu i skutków wykonywania zadania „ opieka nad bezdomnymi
zwierzętami i ich wyłapywanie „ - Urząd Miasta i Gminy w Drawsku Pomorskim informuje:

Ad. l

Gmina Drawsko Pomorskie w 2006 roku miała zawartą umowę ze schroniskiem dla
bezpańskich zwierząt , Inspektoratem Towarzystwa Ochrony Zwierząt ANIMALS w
Białogardzie.

Ad. 2

W 2006 roku na terenie miasta i gminy Drawsko Pomorskie wyłapano 23 bezpańskie psy.

Ad. 3

Koszt realizacji całego zadania w 2006 roku wyniósł 2300,00 PLN . Stosowano opłatę
jednorazową.



D Y G Ó W O
woj. zachodniopomorskie

ZWT-7082/1/07

7, f

Dygowo, dn. 23.03.2007 r.

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

Dotyczy wniosku z dn. 15.03.2007 r. w sprawie udostępnienia informacji publicznej.

W odniesieniu do przedmiotowego wniosku Urząd Gminy w Dygowie informuje:

Od. 1. Czy i z kim gmina miała w 2006 roku stałe umowy albo udzielała zleceń
Na wyłapywanie bezdomnych zwierząt i zapewnienie im dalszej opieki?
Wyłapywane zwierzęta były oddawane do Schroniska dla Zwierząt w Kołobrzegu
W chwili obecnej gmina Dygowo ma podpisaną ze Schroniskiem stałą umowę..

Od. 2. Jakie są zbiorcze dane liczbowe o zwierzętach wyłapanych i utrzymywanych
na koszt gminy w 2006 roku?
W 2006 roku oddano do Schroniska dla Zwierząt w Kołobrzegu 14 psów.

Od. 3. Jaki był w 2006 roku koszt realizacji całego zadania i jaka była forma płatności
za opiekę?
Całkowity koszt poniesiony przez gminę za opiekę nad psami wyniósł 5128zł.
Płatność była jednorazowa za umieszczenie psa w schronisku.

>odzki



Ufgącf WiiejsW w Dziwnowie
ul. Szosowa 5
72-420 Dziwnów Dziwnów, dnia 2 kwietnia 2007r.

861-OO-O5-939
3813300

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji Azylu pod Psim Aniołem

ul. Garncarska 37A
04-886 Warszawa

Odpowiadając na wniosek z dnia 15.03.2007r. (data wpływu 21.03.2007r.) w sprawie informacji

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

wyłapywanie", tut. Urząd informuje, że gmina nie miała w 2006r. stałych umów i nie udzielała

zleceń na wyłapywanie bezdomnych zwierząt oraz zapewnienie im dalszej opieki.

W związku z powyższym gmina nie ponosiła w 2006r. kosztów realizacji w/w zadania i tym

samym nie posiada danych liczbowych o zwierzętach wyłapywanych i utrzymywanych na koszt

gminy w 2006r.

up. BURMISTRZA

fa Burmistrza

Otrzymują:
1. Adresat
2. OSR a/a



2.9
URZĄD MIEJSKI w GOLCZEWIE Golczewo, dnia 11 kwietnia 2007r.

ul. Zwycięstwa 23
72-4 i O GOLCZEWO

KBS7081/4 /07

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

W odpowiedzi na pismo z dnia 15 marca 2007 roku niniejszym informuję:
1. W 2006 roku Gmina Golczewo nie udzieliła zleceń na wyłapywanie bezdomnych
zwierząt. Bezdomne zwierzęta z terenu Gminy Golczewo były przejmowane z terenu
poprzez zaprzyjaźnienie i doprowadzenie do schroniska w Sosnowcach prowadzonego
przez jednostkę pomocniczą Gminy Golczewo.
2. W 2006 roku doprowadzono z terenu gminy na schronisko w Sosnowcach 3 psy.

3. Łączny koszt utrzymania zwierząt na schronisku za okres od sierpnia do 31 grudnia
200^ roku wyniósł 2758 zł.

MISTRZA

artniczuk
mistrza
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I OCHRONY ŚRODOWISKA Goleniów dnia, 26.03.2007 r.

WAOŚ.MB-6134/2/2007

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

W odpowiedzi na pismo z dnia 15.03.2007r. w sprawie opieki nad bezdomnymi zwierzętami
i ich wyłapywaniem przesyłam informację.

A d l .
Gmina nie zleca żadnym podmiotom z zewnątrz, gdyż zajmuje się tym we własnym zakresie,
a działania w tym zakresie podejmowane są przez Straż Miejską. Wyłapane psy, przekazane
do schroniska prowadzonego przez Towarzystwo ANIMALS z siedzibą
w Białogardzie, z którymi Gmina ma podpisaną umowę.

Ad 2.
Złapano 139 psów, z czego:
• do schroniska dla zwierząt w Białogardzie przekazano 89,
• znaleziono nowego właściciela dla 38,
• uciekło- 9,
• zdechło- 3.

W wyniku zlikwidowania dwóch nielegalnych schronisk dla bezdomnych psów w schronisku
dla zwierząt w Białogardzie umieszczono następnych 75 psów, z czego:
• od Józefa Jarneckiego odebrano -54,
• od Teresy Mielczarek odebrano -21,
Łącznie do schroniska dla zwierząt w Białogardzie przekazano 164 psy.

Ad 3.
Ogólny koszt związany z wyłapaniem bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Goleniów, oraz
umieszczania ich w schronisku wynosi ok. 70 000 zł.

\, .
DZIAŁU
CHRONY



URZĄD GMINY
78-120 w GOŚCINIE

^ss&ss^
Gościno, dnia 2007-04-03

OŚD-6134/03/07

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

Odpowiadając na pismo z dnia 15 marca 2007 roku w sprawie
„opieki nad zwierzętami i ich wyłapywanie" niniejszym informuję, że:
1.Gmina Gościno na wyłapywanie zwierząt bezdomnych udziela zleceń
doraźnych na umieszczenie ich w schroniskach w Kołobrzegu lub w
Białogardzie.
2.W 2006 roku wyłapano i umieszczono w w/w schroniskach 9 psów.
3.Koszt realizacji zadania wyniósł ca 5 tyś. zł. Średni koszt umieszczenia
bezdomnego psa w schronisku wynosi 500zł/szt. plus koszty transportu
do Kołobrzegu lub dodatkowo w przypadku Białogardu kwota 5 - 10 tyś.
zł na budowę kojca.

Otrzymują:
1. Adresat.
2. A/a



URZĄDyJ*JgJSKl BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
^SIJj^RŚoŁosbiAMi Fundacji Azylu pod Psim Aniołem

ul. Garncarska 37 A
04-886 Warszawa

Nasz znak:WNOS.IV.7080/ jj 07 Gryfice dnia o?3. QQ.

Dot. Inf. n/t „Opieki nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie"

W roku 2006 na terenie gminy Gryfice odbieraniem
bezpańskich zwierząt domowych zajmowała się firma Zbigniewa
Kossewskiego ANIMAL CONTROL z Polic. Odbywało się to zgodnie z
Umową zawartą z w/w przedsiębiorcą w dniu 20 maja 2005 rok.
Przetransportowano lub odłowiono 29 sztuk bezpańskich psów .Po okresie
hotelowania, przedsiębiorca przekazywał je do adopcji.
W skali całego roku , koszt realizacji zadania /wraz z obsługą hotelową/
wyniósł 8.780 złotych.
Płatność odbywała się po zrealizowaniu każdego zlecenia /telefonicznie/i po
otrzymaniu stosownego rachunku płatności.
Współpraca z firma pana Kossewskiego trwała do końca roku 2006.
Z dniem l stycznia 2007 roku zwierzęta bezpańskie z terenu gminy Gryfice
dostarczane są do schroniska dla zwierząt w Sosnowicach, gmina Golczewo.
Gmina Gryfice partycypowała w kosztach budowy tego obiektu ,którego
działalność została zapoczątkowana w styczniu b.r.

ł9

N A C Z E L N I K
Wydziału Rolnictwa

Gospodarki Nieruchomościami
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URZĄD MIASTA I GMINY
ul. 1 Maja 16, 74-100 Gryfino
tel. 4162210, fax 4162702

woj. zachodniopomorskie
000528333

NIP 858-11-27-857

BMK-7080/10/07

Gryfino, dnia |f 04.2007r.

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

W odpowiedzi na wniosek złożony do Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w dniu

21.03.2007r. dotyczący udzielenia informacji publicznej na temat sposobu i skutków

wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie"

przewidzianego ustawą o ochronie zwierząt informuję, co następuje:

1. Bezpańskie psy z terenu Gminy Gryfino w roku 2006 były przewożone do Schroniska dla

Bezdomnych Zwierząt w Szczecinie i utrzymywane na podstawie umowy

z Gminą - Miasto Szczecin - Zakładem Usług Komunalnych w Szczecinie. Wyłapywanie,

czasowe przetrzymywanie i przewóz psów do Schroniska realizowane były przez

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Gryfmie na podstawie stałego

zlecenia.

2. W roku 2006 wyłapano i przewieziono do Schroniska 94 szt.

3. Koszt realizacji całego zadania w 2006r. na terenie Gminy Gryfino wyniósł

26.878,41 zł, z czego

• utrzymywanie psów w Schronisku - na podstawie faktur w stałej wysokości określonej

umową

• usługi weterynaryjne, wyłapywanie i przewóz zwierząt do Schroniska - na podstawie

faktur i rachunków w wysokości poniesionych kosztów

Otrzymują:
1. Adresat



Zv
Grzmiąca, dnia 28.03.2007 rok.

GK.7081/3/07

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

Odpowiadając na wniosek z dnia 15 marca 2007 roku o udzielenie
informacji publicznej na temat sposobu i skutków wykonywania zadania pn.
„opieka nad bezdomnymi zwierzętami i sposób wykonywania zadania" Urząd
Gminy w Grzmiącej informuje jak niżej:

Ad. l Gmina ma podpisaną umowę z „Schroniskiem dla bezpańskich
zwierząt" na czas nieokreślony na wyłapywanie bezdomnych zwierząt oraz
zapewnienie im dalszej opieki.

Ad. 2 - w roku 2006 wyłapano 9 psów, które zostały wyłapane, transportowane
do Schroniska i utrzymywane na koszt gminy.

Ad. 3 - w roku 2006 koszt realizacji przedsięwzięcia - kojca dla psów z terenu
gminy Grzmiąca wyniósł 5.000,00 zł. Forma płatności za każdorazowe
wyłapanie i umieszczenie w Schronisku, przelewem w terminie 14 dni od
złożenia faktury w Urzędzie Gminy w Grzmiącej.

Wójt Gminy Grzmiąca
Krzysztof Andrzej Sysko



2, r

Urząd Gminy i Miasta
IŃSKO

powiat stai:;3;'t~ki
woj. zachodniopomorskie

ul.Boh.Warszawy .58. 73-140 Ińsko
tei.(09!) 5623-025," 5623-028, 5623-084

fav.((Wl) 5623-063

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji Azylu pod Psim Aniołem

ul. Garncarska 37 A
04-886 Warszawa

Nasz znak: ROL.DT.OS 7615/13/07 Ińsko, dnia, 23.03.2007 rok

Urząd Gminy i Miasta Ińsko w odpowiedzi na wiosek z dnia 15 marca

2007 roku informuje, że gmina Ińsko posiada podpisaną umowę

na wyłapywanie i transport bezdomnych zwierząt ( psów, kotów ) z Firmą

„ANIMAL CONTROL" Zbigniew Kossewski, 72-010 Police, ul. Piaskowa

86/6. Umowa zawarta jest do dnia 31 grudnia 2007 roku. W roku 2006 z terenu

gminy odłowiono 2 psy. Koszt realizacji całego zadania wyniósł 455 złotych,

fakturę zapłacono przelewem na konto firmy.

2-ea

Krz$$*łof Paluch



U R Z Ą D M I E J S K I
78-54) Kalisz Pomorski

ui. woinośn 25 Kalisz Pomorski dnia, 2007.04.02
l, \U.7~ / i'1-1"

e-mail: ratusz@kaliszpom.pl

NO 7080/2/07

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

Odpowiadając na Państwa pismo z dnia 21 marca 2007 roku w
sprawie sposobu i skutków wykonywania zadania „ opieka nad bezdomnymi
zwierzętami i ich wyłapywanie" uprzejmie informuję , że Gmina Kalisz Pomorski w
dniu 14 czerwca 2006 roku zawarła umowę z Panem Jerzym Harłaczem
przedsiębiorcą działającym pod nazwą: schronisko dla bezpańskich zwierząt 78-200
Białogard ul. Zwycięstwa 58 na wyłapywanie bezdomnych zwierząt i zapewnienie im
dalszej opieki.
Umowa została zawarta na czas określony do dnia 14 czerwca 2009 roku.
Koszt realizacji całego zadania w 2006 roku wyniósł 20 000 złotych w tym 10 000 zł
brutto za wybudowanie kojca.

B U R M I «TR£

Andrze

-a/a

Prowadząca sprawę:
Irena Pawłowska
Tel. 0943617782



Kamień Pomorski 30.03.2007r.

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacja Azylu pod Psim Aniołem

ul. Garncarska 37a
04-886 Warszawa

W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej przekazuje następujące

dane za rok 2006:

1. Gmina posiada zawarta umowę na wyłapywanie bezdomnych zwierząt

z Inspektoratem Towarzystwa Ochrony Zwierząt „AN1MALS". ul. Zwycięstwa 58. 78-200

Białogard.

2. W 2006 roku na terenie gminy Kamień Pomorski wyłapano 23 bezdomne psy.

3. Płatność jednorazowa za umieszczenie psa w schronisku. Koszty opieki nad

bezdomnymi zwierzętami - 30 tyś. zł.

Z poważaniem

Justyna Krótka



URZĄD MIASTA I GMINY
7S™™ Mno> dnia 27-03.2007 r.

ul. Szymanowskiego 17
tel. 094 3119526. fax. 094 3119527

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

W odpowiedzi na pismo z dnia 15 marca 2007 r. informuję.

Dotyczy:

Pyt.l.

a) Umowa jest zawarta w dniu 20.01.2006 r. w Karlinie z Jerzym Harłaczem

reprezentującym Towarzystwo Ochrony Zwierząt „Animals" w Białogardzie dot.

wyłapywania, dowozu i zapewnienia bezdomnym psom z terenu Gminy Karlino

opieki w prowadzonym przez siebie schronisku.

b) Umowa zawarta w dniu 5 kwietnia 2006 r. w Karlinie z lekarzem Weterynarii

Lubomirem Kolbuszem dotycząca obowiązkowego ochronnego szczepienia psów na

terenie Miasta i Gminy Karlino.

Pyt. 2

W 2006 roku wyłapano z miasta 31 psów, z terenu Gminy 16.

Ponadto „Animals" interweniował w różnych sprawach dodatkowo 42 razy. Umowę

spisano na 10.000 zł.

Zaszczepiono około 300 psów na sumę 5000 zł.

Ponadto udzielono 15 pomocy weterynaryjnej związanej z bieżącymi wypadkami

zwierząt i ptaków.

Pyt. 3

Ogólny koszt 15000 zł.

KOMEbiDANł
ZY.MIEiSKlEJ
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URZĄD G M I M Y
- • . : ' ; . :". Kobylanka, dnia 05.04.2007 r.

GKR.6134/2/07

Biuro Ochrony Zwierząt

Fundacji Azylu pod Psim Aniołem

ul. Gancarska 37a

04-886 Warszawa

W odpowiedzi na Państwa wniosek o udzielenie informacji publicznej w sprawie opieki nad

bezdomnymi zwierzętami informuję, że w 2006 r. Gmina Kobylanka:

- zapewniała bezdomnym zwierzętom opiekę w schronisku dla zwierząt w Kiczarowie 29 (Gmina

Stargard Szczec.) na podstawie porozumienia z Gminą - Miastem Stargard Szczec.,

- przekazała do ww. schroniska 6 bezdomnych psów,

- na podstawie ww. porozumienia płaci za przyjęcie do schroniska i roczne utrzymanie psa

l 800,00 zł (słownie: jeden tysiąc osiemset złotych 00/100), czyli w 2006 r. za przyjęcie

i utrzymanie bezdomnych psów w schronisku w Kiczarowie zapłaciła 10 800,00 zł.



Urząd Miasta Kołobrzeg

Wydział Komunalny - Referat Lokalowy 02.04.2007 r
ul. Ratuszowa 12, 78-100 Kołobrzeg
tel. 094 35 51 545, fax 094 35 51 769
e-mail: komunalny@um.kolobrzeg.pl
www.kolobrzeg.pl

ISO 9001:2000

KA/lll.6134/6/07

Biuro Ochrony Zwierząt,
Fundacji Azylu pod Psim Aniołem

Ul. Garncarska 37a
04-886 Warszawa

W odpowiedzi na Waszą prośbę o udzielenie informacji na temat sposobu i skutków
opieki nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywania Urząd Miasta w Kołobrzegu
informuje, że:

1. w 2006 roku zadanie pn. „ Wyłapywanie bezdomnych zwierząt w granicach
administracyjnych miasta Kołobrzeg i doprowadzanie ich do schroniska", a także
dalsza opieka nad takimi zwierzętami wykonywane było przez podmiot prowadzący
schronisko dla zwierząt.
2. liczba zwierząt „wyłapanych" na terenie miasta Kołobrzeg w 2006 roku: 127 sztuk,

liczba zwierząt utrzymywanych w 2006 roku: średnio 98,16 szt. miesięcznie,
3. koszt utrzymania schroniska dla zwierząt w 2006 roku wyniósł: 212589,50 zł,

płacone miesięcznie na podstawie faktury wystawianej przez podmiot prowadzący
schronisko.

Z poważaniem -
N A C Z E L N I K A

KOMUNALNiOO

int. Karo!

Opracowała: Małgorzata Pietruszczyńska, inspektor ds. lokalowych, tel. 3551538



GMINA KOZIELICE
Kozielice 73, 74-204 Kozielice

powiat Pyrzyce
woj. zachodniopomorskie

tel. (0-91) 563-03-71, 563-03-77
fax 563-03-65

NIP 853-145-74-00, Regon 000541581

Kozielice, dnia 23.03.2007r,

GKD/07

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
Fundacji azylu pod Psim Aniołem
ul. Garncarska 37A
04-886 WARSZAWA

W odpowiedzi na wniosek z dnia 15 marca 2007r. o udzielenie informacji publicznej
na temat „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie" informuję, iż w 2006r. na
terenie naszej gminy miał miejsce tylko jeden przypadek wyłapania 2 bezdomnych psów.
Wyłapanie psów zostało wykonane przez „ANIMAL CONTROL" z Polic. Koszt realizacji
365zł.



ZP

U R Z Ą D G M I N Y Krzęcin, 06.04.2007 r.
w K R Z E C l N I E

7J-211 Kry-scin, ul. Tylna 7

Nasz znak: GPKOŚ 6130/01/07 Biuro Ochrony Zwierząt

ul. Garncarska 37 A

04-886 Warszawa

Urząd Gminy w Krzęcinie w odpowiedzi na Wasze pismo z dnia 15.03.br. informuje:

1. psy na terenie wyłapywane były przez pracowników Zespołu Gospodarki

Komunalnej i Ochrony Środowiska w Krzęcinie i przekazywane do przytuliska

zwierząt w Choszcznie.

2. w roku 2006 przekazanych zostało 7 psów

3. koszt całego zadania w roku 2006 wyniósł 3.200 zł, z tego przeznaczono 2.500 zł na

zakup sprzętu do wyłapywania psów a za 700 zł przekazano karmy dla

psów które trafiły do przytuliska.



URZĄD MIEJSKI W LIPIANACH
74-240 Lipiany, Plac Wolności 1 Lipiany,2007-04-02

woj. zachodniopomorskie
tel. 091 56410 49, tel/fax 091 56413 85

NIP 853-000-29-27

OŚ.7062-9/07

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

dot. wniosku o udzielenie informacji publicznej z 15.03.2007r.

Ad.1 Gmina Lipiany w 2006r. nie miała i nadal nie ma stałej umowy na wyłapywanie
bezdomnych zwierząt, jak również na zapewnianie im dalszej opieki. Wyłapywanie
zwierząt dotyczy wyłącznie agresywnych, bezpańskich psów i polega na zleceniu
„odłowienia" podmiotowi uprawnionemu -„Animal Control" z Polic, który jednocześnie
prowadzi przytulisko. Są to sytuacje sporadyczne, a zlecenie następuje w przypadku
stwierdzenia rzeczywistego zagrożenia.

Ad.2 W 2Q06r. trzykrotnie zlecałem odłowienie psów. Ogółem złapano 4 psy z czego
2 trafiły na obserwację (pogryzienia). Następne 4 szt.- szczenięta (porzucone w
kartonie) przekazane zostały również w/w podmiotowi.

Ad.3 Formą rozliczenia jest koszt transportu oraz koszt odłowienia zwierząt. Ogółem
w 2006r. Gmina poniosła koszty w wysokości 1.415zł.

Pomimo, że Rada Miejska w Lipianach w 2006r. podjęła uchwałę o wyłapywaniu
bezpańskich zwierząt (uchwała NrXXXII/276/2006 z 26 września 2006r.), w
najbliższym czasie nie zamierzamy przeprowadzać jakichkolwiek akcji.
Pragnę nadmienić, że w ub.r. dwukrotnie i bezskutecznie namawialiśmy poprzez
Radio VOX FM do adopcji m.in. w/w 4 szczeniąt.

Z poważaniem
I INSPEKT ci R

d/s gospodarki" wodnej, ochroiw-śfcdowiska

w/ * i^i/i/i/i
mgr infa Krzysztof Siemaszko

l



BURMISTRZ ŁOBZA
73-1 5() Ł O B E Z

u l . N i e p o d l e g ł o ś c i 1 3

zf

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

IK.PD.7080/1/2007 Łobez, dnia 2 kwietnia.2007 r.

Dot. zadania pn. „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywania"

Gmina Łobez zawarła na czas nieokreślony umowę z Panem Jerzym Harłaczem
- przedsiębiorcą działającym pod nazwą Schronisko dla bezpańskich zwierząt
mającą swą siedzibę w Białogardzie przy ul. Zwycięstwa 58. Schronisko to
zobowiązuje się do wyłapywania, dowozu i zapewnienia bezdomnym zwierzętom
z terenu gminy Łobez opieki w prowadzonym przez siebie schronisku.
W 2006 roku Gmina Łobez przekazała do schroniska w Białogardzie piętnaście
porzuconych psów.
Koszt realizacji zadania opieki nad bezdomnymi zwierzętami w 2006 r. wynosił
10.000 zł. Jednorazowy koszt umieszczenia psa w schronisku wynosiła 500,00 zł.

Z p o w a ż a n i e m

Z up.

/mgr Ireneusz Kabat
ZASTĘPCA BURMISTRZA

Otrzymują:
1) Adresat
2) aa. (IK)
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URZĄD GMINY
Malechowo, dnia 03.04.2007 r.

- zachodniopomorskie
eU09W-21214,tax(094)3184-30
rćS-14̂ 3489 REGON 000537622

RR.I6134-3/2007r.

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

Odpowiadając na Państwa wniosek z dnia 21.03.2007 r. w sprawie o udzielenie

informacji publicznej na lemat sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka nad

bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie" Urząd Gminy w Malechowie uprzejmie

informuje, że nie zawierał umowy w 2006 r. na wyłapywanie bezdomnych zwierząt.

Gmina w 2006 r. podpisała umowę na usługi weterynaryjne z Lekarzem weterynarii, który w

swoim zakresie ma przewiezienie pasa do swojej lecznicy, leczenie go, a następnie

przewiezienie do Schroniska.

W 2006 r. zostały zgłoszone 4 przypadki bezdomnych psów (mieszkańcy zgłaszają

sołtysowi sołectwa a sołtys zgłasza tut. Organowi - eliminuje to zabranie pasa będącego

własnością innej osoby ). Dwa psy oddano do adopcji, dwa psy uśpiono (chore wiek ok. 14-

15 lat). Urząd współpracuje ze schroniskiem w Kołobrzegu w 2006 r. nie oddano

bezdomnych psów do tego schroniska.

Koszt umieszczenia jednego psa w schronisku ryczałtowo wynosi 400 zł netto + 7 VAT bez

dodatkowych kosztów.

Wszystkie koszty poniesione na opiekę nad bezdomnymi zwierzętami w 2006 r. wyniosły -

1263 ,00 zł.

w d /
taft

J T

Iłfik
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URZĄD GMINY
ul. Mieszka I-go l, 73-121 Marianowo
woj. Zachodniopomorskie,

tel. / fax. (091) 561-38-66 w. 33, e-mail: ug@marianowo.pl

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

Nasz znak: RG-7081/03/07 Marianowo,dn.05.04.2007 r.

W odpowiedzi na Wasz wniosek, informuję, że Gmina Marianowo w 2006 roku miała

podpisana umowę na wyłapywanie bezpańskich zwierząt i zapewnianie im dalszej opieki

z firma „ANIMAL CONTROL" w Policach. W ubiegłym roku wyłapano siedem zwierząt.

Koszt realizacji całego zadania wynosił 2775,00 zł. Forma płatności za wykonywane przez

firmę czynności była zgodna z umową. Koszt usługi w przypadku zgłoszenia psa

zabezpieczonego (przywiązanego, zamkniętego) do czasu przyjazdu samochodu

interwencyjnego wynosił 40zł., w przypadku użycia broni palmeta 80 zł. Za jeden km

transportu psa do klatek hotelowych Gmina płaciła 1,50 zł. Koszt karmienia, opieki lekarskiej

oraz hotelowania dla jednego psa wynosił 10 zł. za dobę.



tlRZĄD GMS-NY w MŁ^;,
ul. B. Chrobrego 10, 76-032 MiELNL

woj.zachodniopomorskie Mielno, dnia 13.04.2007 r.
ł9l. 345-88-30, fa* 345-98-34

R.G.II.3-6134/2/07

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

W nawiązaniu do wniosku o udzielenie informacji publicznej z dnia 15 marca 2007 r.

na temat sposobu i skutków wykonania zadania „ opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich

wyłapywanie " przedkładam następujące informacje :

1. Współpraca w zakresie opieki nad zwier/ętami zgodnie z art. 11 ustawy o ochronie

zwierząt - z Towarzystwem Ochrony Zwierząt „Animals", 78-200 Białogard

ul. Zwycięstwa 58

2. Zwierzęta wyłapane i przewiezione do schroniska w 2006 r. - 15 psów

3. Koszt realizacji zadania jednorazowy za umieszczenie w schronisku w 2006 r. - 7 500 zł.



Zf
URZĄD MIBJSKI

w Mieszkowicach
ul. Chopina 1,74-505 Mieszkowice
łel. 091 414 52 76, fax 091 414 50 31 A/r , 1 1 A/I onn-7Mieszkowice, dmą 11.04.2007r.

GP.6211/2/2007

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

W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej z dnia
15 marca 2007r., informuję że zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej
w Mieszkowicach Nr XXXIV/270/05 z dnia 29 września 2005r. wyłapywanie
bezdomnych zwierząt ma charakter stały i odbywa się na zgłoszenia
interwencyjne. Usługi w tym zakresie na terenie Gminy Mieszkowice świadczy
firma, która posiada uprawnienia na wyłapywanie i transport bezdomnych
zwierząt tj. Animal Control, ul. Piaskowa 86/6, 72-010 Police. Wyłapane
zwierzęta są przetrzymywane przez 14 dni w siedzibie firmy (hotel dla zwierząt)
a następnie przekazywane do schroniska.

W 2006 roku Gmina zleciła wyłapanie 2 bezpańskich psów a koszt
związany z wyłapywaniem wyniósł: 80,00 zł za jednego psa oraz koszty
transportu 1,50 zł za kilometr, płatne po wykonaniu zlecenia i przedstawieniu
rachunku.

KZ

mkiewicz
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J ul. Książąt Pomorskich 5
72-500" Międzyzdroje

tel. 091 32-75-656
lESĵ ĆJ (14) fax 091 33-76-630

Międzyzdroje, 2007-03-28
ITI.ES.7080-5/07

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

W odpowiedzi na wniosek z dnia 15 marca 20007r., z datą wpływu do
Urzędu Miejskiego w Międzyzdrojach w dniu 21.03.07r., o udzielenie
informacji publicznej, stosownie do punktów wyszczególnionych
w ww. piśmie informuję :

1) W 2006r. Gmina nie miała podpisanych stałych umów na wyłapywanie
bezdomnych zwierząt.
W odniesieniu do pojedynczych zgłoszeń interwencyjnych dotyczących
pozostawionych bez opieki zwierząt, w szczególności chorych oraz
powodujących zagrożenie dla otoczenia, zwierzęta były wyłapywane przez
przeszkolonych strażników miejskich oraz pracowników gminnej jednostki
organizacyjnej - Zakładu Ochrony Środowiska, na terenie którego
przygotowane są dwa kojce do czasowego przetrzymywania psów
i zapewnienia im opieki przed przewiezieniem do schroniska.

2) w 2006roku zostało wyłapanych 6 psów, 3 koty :
- jeden kot z uwagi na obrażenia został uśpiony,
- 2 koty zostały umieszczone w schronisku dla Bezdomnych Zwierząt
w Świnoujściu,
- jeden pies został przewieziony do Schroniska dla Zwierząt w Kołobrzegu,
- 2 psy zostały przewiezione do Przytułku Bezdomnych Psów w Wisełce,
- 3 psy zostały umieszczone w Schronisku dla Bezdomnych zwierząt
w Świnoujściu.

3) Koszty umieszczenia psów i kotów w schroniskach wraz z opieką
weterynaryjną i kosztami opieki do czasu przewiezienia do schroniska
w 2006r. wyniosły 4987,64zł.
Opłaty za przyjęcie psów i kotów do schronisk były jednorazowe
w wysokości :
- od 450zł do 710zł ( psy ),
- od 200zł do 350zł ( koty ).
Wykonanie dwóch kojców na terenie Zakładu Ochrony Środowiska
kosztowało 1992,36zł.
Za 796,99zł zakupiono i przekazano do Zakładu sprzęt do transportu
i przetrzymywania zwierząt.

O,

,nz. Bogusław Tbmizya



URZĄD
GMINY l MIASTA
ui Wolności 37, tel./fax (0-67) 259-5042

78-650 M1ROSŁAWIEC
Mirosławiec dn. 22.05.2007 r.

OP-6134/1/2007

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

W odpowiedzi na Wasze Pismo z dnia 10 maja 2007 r.
Urząd Gminy i Miasta Mirosławiec informuje, że w 2006 r. Gmina nie miała
podpisanej umowy z żadnym schroniskiem dla zwierząt. Psy bezdomne były
wyłapywane przez Straż Miejską i przekazywane osobom które zapewniały im
opiekę.
Ilość psów oddanych pod opiekę w 2006 r. - 8.
Gmina i Miasto Mirosławec podpisało umowę ze schroniskiem w Białogardzie na
początku br. Wydzierżawienie boksu /jednorazowo/ 10.000 zł. Do obecnej chwili
umieszczono tam 4 psy. Koszt umieszczenia jednego psa /jednorazowo/ 500 zł.
Jednocześnie informujemy, że do chwili obecnej nie przeprowadzaliśmy zbiorowego
wyłapywania psów. Psy złapane zgodnie z umową są przetrzymywane i odbierane w
dniu następnym lub zawożone do schroniska przez Straż Miejską. Psy ras należących
do niebezpiecznych odbierane są po kilku godzinach. Wcześniej są zabezpieczone
przez strażników miejskich.

S T R Z

cka-Sabak



,RZĄD MIEJSC Z P
ul Plac Wolności i ,

:<4-503 MORYŃ

Moryń, dnia 02-04-2007r.

GMOŚ. 7082-4/07 Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacja Azylu pod Psim Aniołem
ul. Garncarska 37A
04-886 Warszawa

Odpowiadając na pismo wniosek w sprawie udzielenia informacji
j uprzejmie informuję, że:

Gmina Moryń nie posiadała w 2006r. stałej umowy na umieszczanie
bezdomnych zwierząt w schronisku,
z uwagi na problemy związane z brakiem schroniska na terenie powiatu
gryfińskiego gmina Moryń sporadycznie zleca wyłapywanie bezdomnych
zwierząt tj. bezpośrednio zagrażających życiu i zdrowiu ludzi firmie Animal
Control z Polic. Przez okres 14 dni odłowionymi zwierzętami zajmuje się
w/w firma, która prowadzi działalność w tym zakresie. W przypadku
ustalenia właściciela wyłapane zwierzę jest oddawane właścicielowi po
uprzednim zwrocie kosztów jego utrzymania. Po 14 dniach od wyłapania
firma poszukuje nowych właścicieli przekazując psy do adopcji lub
umieszczając je w schronisku.
Ponadto gmina poszukiwała właścicieli bezdomnych zwierząt poprzez
zamieszczanie ogłoszeń w prasie lokalnej, na stronie internetowej oraz na
tablicach ogłoszeń znajdujących się na terenie całej Gminy.
W 2006r. zlecono wyłapanie 9szt. bezpańskich psów na ogólną kwotę
3001,00 zł.
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j RZĄD MIASTA l GMINY
uL Rynek im, Jana Pawła U l

74-300 MYŚLIBÓRZ
tel (095} 747 20 61, fax (095) 747 33 63

e-mail'invsliborz<8lrrtvs!iborz.pl
Myślibórz, dnia 30 kwietnia 2007r.

Nasz znak: RGG 7080-2/2007

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacja Azylu pod Psim Aniołem

ul. Garncarska 37A
04-886 Warszawa

Nawiązując do pisma z dnia 15 marca 2007r. (data wpływu-21 marzec 2007r.) uprzejmie
informuję, iż Gmina Myślibórz nie ma na stałe podpisanej umowy na wyłapywanie bezdomnych
zwierząt. Usługa jest zlecana kiedy wystąpi taka potrzeba.

Na terenie gminy funkcjonuje przytulisko dla bezdomnych zwierząt, którego
administratorem jest Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o.
w Myśliborzu, który zajmuje się wyłapywaniem, transportem oraz opieką nad przebywającymi
w przytulisku psami. Przytulisko nie jest schroniskiem dla zwierząt, ma na celu jedynie
zabezpieczenie doraźne w stopniu minimalnym potrzeb w zakresie opieki nad bezdomnymi
psami. Przybliżony koszt utrzymania wynosi ok. 5 OOOzł.
NIW- ZASTĘPCA BURMISTRZA

mer

/
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Nowe Warpno, dnia 04.04.2007 r.

U R Z Ą D G M I N Y
72-022 NOWE WARPNO
«oi. zachodniopomorski?

tel.31-29-660

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
Fundacji Azylu pod Psim Aniołem

ul. Garncarska 37A
04-886 Warszawa

Znak: 6134/02/07

W związku z prośbą udzielenia informacji publicznej na temat sposobu i
skutków wykonywania zadania w temacie opieki nad bezdomnymi zwierzętami
uprzejmie informuję, że Rada Miejska w Nowym Warpnie podjęła Uchwałę Nr
XLI/198/2006 w sprawie ustalenia zasad utrzymania czystości i porządku na terenie
Gminy Nowe Warpno, w której został zawarty zapis, iż psy pozostające bez opieki
lub zagrażające bezpieczeństwu mieszkańców będą chwytane i dowożone do
schroniska dla zwierząt w Szczecinie. Gmina wystąpiła z pismem do schronisk
istniejących na terenie powiatu, o wskazanie możliwości i określenie zasad
podpisania umowy na przekazywanie bezdomnych zwierząt z administrowanego
przez nią terenu.

Otrzymują:
1. Adresat,
2. a/a.
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Nowogard, dnia 03 kwietnia 2007 r.

GKMiOS.7080/5/07
Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji Azylu pod Psim Aniołem
ul. Garncarska 37A
04-886 Warszawa

W odpowiedzi na pismo w sprawie udzielenia informacji na temat
sposobu i skutków wykonywania zadania "opieka nad bezdomnymi
zwierzętami i ich wyłapywanie" informuję:
Ad. 1. Gmina Nowogard w roku 2006 miała podpisaną umowę na wyłapywanie
bezdomnych psów, ich przetrzymywanie oraz opiekę weterynaryjną z
Przychodnią Weterynaryjną "Sikorka" w miejscowości Sikorki gm. Nowogard.
Wyłapane psy były przetrzymywane w tym miejscu do czasu adopcji zwierząt.
Ad. 2. W roku 2006 wyłapano i utrzymywano łącznie ok 70 bezdomnych
zwierząt
Ad. 3. Łączny koszt realizacji tego zadania w roku 2006 wyniósł 25.000 zł.
Forma płatności była oparta na bieżącej ewidencji zwierząt wyłapanych
objętych opieką weterynaryjną i przebywających pod opieką.

Otrzymują:
1. adresat
2. aa tur Gałęski
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Tadeusz Wypych

From: "Krzysztof Szwedo" <srodowisko@osina.pl>
To: <biuro@psianiol.org.pl>
Sent: 5 kwietnia 2007 12:46
Subject: Gmina osina - odpowiedz na wniosek

Urząd Gminy w Osinie
72-221 Osina 62
woj. zachodniopomorskie

W związku z Państwa wnioskiem o udzielenie informacji publicznej przesyłam odpowiedzi na zadane pytania.

i czy i z kim gmina miała w 2006 r. stałe umowy ?

^&J 2006 r. Gmina Osina nie miała stałej umowy na wyłapywanie zwierząt. Obecnie prowadzimy rozmowy z TOŻ w Białogardzie
nd^piat podpisania umowy na wyłapywanie bezdomnych zwierząt i zapewnienie im dalszej opieki.

2. jakie są zbiorcze dane liczbowe o zwierzętach ?

W 2006 r nie było ani jednego przypadku wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie gminy.

3 jaki był w 2006 kosz realizacji całego ?

W 2006 r. Gmina Osina nie poniosła kosztów z tym zawiązanych.

Krzysztof Szwedo
inspektor
Urząd Gminy w Osinie
tel 091 3911728
tax 091 3910390
e mai! srodowisko@osjna.pl
www.osina.ol

No virus faund in this incoming message.
Checked by AVG Free Edition.
\/ersion: 7 5.446 / Virus Database: 268.18.26/746 - Release Datę: 2007-04-04 13:09
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URZĄD GMINY Ostrowiec, 05.04.2007 r.
78-606 Ostrowice 6

woj zachodniopomorskie

RGG. 0717- 1/07

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

Odpowiadając na pismo z dnia 15.03.2007 r. Urząd Gminy Ostrowice
informuje:

1. Gmina od 2006 r. ma podpisaną umowę z Schroniskiem Towarzystwa Ochrony Zwierząt
„ ANIMALS" w Białogardzie o współpracy w zakresie opieki nad zwierzętami.

2. W roku 2006 zlecono l przypadek wyłapania psa i umieszczenie go w schronisku.
Koszt wyniósł 500,00 zł. płatny przelewem ra konto schroniska.

K f f ó J T G M I N Y
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Pełczyce, dnia 10.04.2007 r.

URZĄB MIASTA I GMINY
ui. Rynek Bursztynowy 2

"^3 ? fi O P F &' f"*7Vf™* C

wo'j. zachodniopomorskie Biur° Ochrony Zwierząt
Fundacji Azylu pod Psim Aniołem
ul: Garncarska 37 a
04-886 Warszawa

Nasz znak: RB-7015/-//2007

Odpowiadając na Wasz wniosek o udzielenie informacji publicznej na temat
sposobu i skutków wykonywania zadania,, opieka nad zwierzętami i ich wyłapywanie „
uprzejmie informuję:
1. W roku 2006 Gmina miała podpisane cztery umowy o dzieło na wyłapywanie psów.
2. Wyłapane 22 psy , łączny koszt za wyłapywanie i obserwację wyniósł - 4.549,90 zł.
3. Wyłapane psy po przeprowadzonej obserwacji przez lekarza weterynarii zostały

przekazywane dla nowych właścicieli.

B U R M IS T R 'Ł
Miasta i Gmipy

. _.-"\

dr Mirctsłatk^ Kluk



URZĄD MIEJSKI
72-310 PŁOTY

woj. zachodniopomorskie
Nr 6134-1/^^/2007

zf

Płoty, dnia 2007-04-18

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

Odpowiadając na wniosek w sprawie udzielenia informacji publicznej dot. opieki

nad bezdomnymi zwierzętami informuję, że w 2006r. Gmina Płoty nie zawierała stałych umów na

wyłapywanie bezdomnych zwierząt.

JRM1STRZA
~^L~ć~--<^i.

mgr Sławomir Nówak

Otrzymują:

l. Adresat



URZĄD MIEJSKI W POLANOWIE
ul. Wolności 4 • 76-010 Polanów
tel. 094 3188 329, 3188 351 • fax 094 3188 387
www.polanow.pl • e-mail: umig@polanow.pl

GNR- V - 7080-3/07

Polanów 19.04.2007r.

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

W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej

przesyłam następujące informacje:

1. W 2006r. gmina zawarła umowę na wyłapywanie i przetrzymywanie
bezdomnych zwierząt ze schroniskiem dla zwierząt „Bajer" koło
Lęborka.

2. W 2006r" przewieziono do schroniska dla zwierząt cztery bezdomne psy.

3. Za umieszczenie zwierząt w schronisku opłata ryczałtowa za 2006r.
została określona w umowie ze schroniskiem na 10 tyś.zł rocznie (płatne w
10-ciu ratach).

IC/IC



GMINY
3tefan
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el. 431-18-97, fax

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

Nasz znak:O-6134-21/ 07 Police, 20.04.07 r.

W odpowiedzi na Państwa pismo z dnia 15.03.07 r. w sprawie bezpańskich zwierząt
informuję, iż gmina Police w 2006 r. miała stałą umowę na wyłapywanie bezpańskich
zwierząt z firmą z Firmą „ Animal Control ". Wyżej wymieniona firma bezpańskie psy
przewoziła do Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt przy al. Wojska Polskiego 247
w Szczecinie lub Lecznicy dla Zwierząt w Szczecinie przy ul. Ostrowickiej 2 ( w przypadku
podejrzenia występowania wścieklizny ).

Do schroniska w 2006 r. zostały dostarczone łącznie 131 psów, do lecznicy 3 psy.

Firma „ Animal Control ' ' otrzymywała ryczałtowe miesięczne wynagrodzenie
w wysokości 1.520 zł ( oraz dodatkowe wynagrodzenie w przypadku dodatkowych zleceń) ,
Zakład Usług Komunalnych w Szczecinie administrator schroniska otrzymywał miesięcznie
l. 120 zł ( oraz dodatkowe wynagrodzenie w przypadku dodatkowych zleceń). Psy do lecznicy
były dostarczane bez ponoszenia kosztów.

Łącznie gmina Police w roku 2006 poniosła 20.820 zł na wyłapywanie bezdomnych
zwierząt oraz 17.750 zł na zapewnienie psom opieki w schronisku.

Ponadto na terenie gminy Police w roku 2006 działania na rzecz ochrony zwierząt
podejmowało także Polickie Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami z siedzibą przy ul.
Konopnickiej 2/19 , 72-010 Police. W roku 2006 wyżej wymienione Towarzystwo
realizowało zadanie publiczne. „ Ochrona bezdomnych zwierząt na terenie gminy Police oraz
edukacja w zakresie ochrony zwierząt. " na które otrzymało dotację od gminy Police
w wysokości 12.000 zł.

ZIAŁU
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Piać W o i n o ^ r ; '.-4
78-320 POŁC7Vr '-/ORÓJ

/i';CQ Połczyn-Zdrój, dnia 28 maja 2007 r.

OŚ-7628/ 02 707

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

W odpowiedzi na pismo z dnia 10 maja 2007 r. (wpłynęło: 21 maja 2007 r.) uprzejmie
informujemy:

1. W 2005 r. Gmina Połczyn-Zdrój podpisała umowę z Jerzym Harłaczem - przedsiębiorcą
działającym pod nazwą: Schronisko dla bezpańskich zwierząt 78-200 Białogard ul.
Zwycięstwa 58, występującym w Rejestrze Powiatowego Lekarza Weterynarii w
Białogardzie pod nr 3201-34-01. Umowa dotyczy wyłapywania, dowozu i zapewnienia
bezdomnym zwierzętom z terenu gminy Połczyn-Zdrój opieki w schronisku. Gmina
przekazała dla Schroniska jednorazowo środki finansowe w kwocie 4.500,00zł (słownie:
cztery tysiące pięćset złotych 00/100 groszy) na wykup l szt. kojca o powierzchni 12 m2

celem umożliwienia realizacji zadań wynikających z umowy.

2. Dodatkowo Gmina zobowiązała się do wpłacenia na konto Schroniska ryczałtowej kwoty
500,00 zł (słownie: pięćset złotych 00/100) za przyjęcie do schroniska każdego
zgłoszonego i odebranego psa.

3. W 2006 r. odebrano z terenu Gminy Połczyn-Zdrój łącznie 34 psy, w następstwie
zgłoszenia i wskazania bezdomnych zwierząt przez mieszkańców poszczególnych
miejscowości. Płatność następowała każdorazowo na podstawie rachunków
wystawionych przez schronisko.

Z poważaniem
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WÓJT GMINY posrrcm»
76-113POSTOM1NO

tel. (059) 810 85 93, fa. (059)81085 84

Postomino, dnia 19.04.2007 r.
GKOŚ 7083-3/2007

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

Odpowiadając na pismo z dnia 15 marca 2007 r. w sprawie podania
informacji w zakresie opieki nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie uprzejmie
informuję, że :
l .W roku 2006 Gmina Postomino nie przeprowadzała wyłapywania bezdomnych zwierząt ,
natomiast w 2006 roku zawarto umowę o przyjęciu bezdomnych zwierząt ze Schroniskiem
Zwierząt z siedzibą w Kołobrzegu oraz z Lecznicą Zwierząt w Darłowie w zakresie opieki
weterynaryjnej nad zwierzętami bezdomnymi.
2.W roku ubiegłym nie ustalono właścicieli 6 psów agresywnie się zachowujących .
Psy zostały umieszczone w lecznicy w Darłowie w celu przeprowadzenia badań
weterynaryjnych, które następnie w ilości 2 szt. oddano do schroniska natomiast 4 psy oddano
pod opiekę innym właścicielom .
3.Koszt opieki weterynaryjnej i umieszczenie w schronisku bezdomnych zwierząt w 2006 r.
wyniósł 4.516,47 zł.
Za opiekę weterynaryjną lub umieszczenie zwierzęcia w schronisku płacono jednorazowo za
wykonaną usługę .

mgr inż. Marian Sergiel
Zastępca Wójta



"URZĄD GMINY
74-210 PRZELBA/ICE 75 Biuro Ochrony Zwierząt

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

OS. 6134/2/07 Przelewice, dnia 19.04.2007 r.

Odpowiadając na wniosek o udzielenie informacji publicznej uprzejmie informuję, iż
Gmina Przelewice nie posiada urnowy ani nie udzieliła zlecenia na wyłapywanie bezdomnych
zwierząt.

Otrzymują:
1. adresat
2. a/a
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•"> ^' T!î  ''" Fundacja Az>1u pod psim

Aniołem

i : -« ca 2007 r,

^e zł^ ' p^-ł-Lćm ,' dmą 15 iu;a,a 200" : uo Urzędu

F '.r -:acl" clenia infonr i . v»ma». sposób1;

: ••:!cmr , ;rsi i ich

c •:«."' H nnie ;:

• - ; ' /

n,,

• ;v- ' , : /- .it w schroriiskugmina

. nio '



i • . ; • • - . ; •

?;•"•;• :.•; ;'; , •;
WO j " . - ; . • . : ••

Radowo Małe, 18.04.2007r.

GP.ID.OS-7062/04/07

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji Azylu pod Psim Aniołem

ul. Garncarska 37 A
04-886 Warszawa

W odpowiedzi na Wasz wniosek o udzielenie informacji publicznej z
dnia 15.03.2007r. (data wpływu 21.03.2007r.) informuję, że:

- Gmina nie posiada stałej umowy na wyłapywanie bezdomnych zwierząt.
Bezdomne zwierzęta wyłapuje na nasze zlecenie „Animal Control" Zbigniew
Kossewski 72-010 Police, ul. Piaskowa 86/6.
w 2006 roku wyłapano i umieszczono w schronisku 4 psy
koszt całkowity wyłapywania wyniósł w 2006 roku l 735,00 zł,
forma płatności jednorazowa a wysokość opłaty uzależniona od ilości zwierząt oraz
odległości od schroniska

Z -a p
J{łdu>:

Sekre^s

j T A.

cihior
G m i n y
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U R Z Ą D M I E J S K I
72-315wResku

ul. Rynek l Resko, dnia 22 maja 2007 r.
woj. zachodniopomorskie

Biuro Ochrony Zwier/ijt
Fundacja A/ylu pod Psim Aniołem
ul. Garncarska 37A
04-886 Wars/awa

SM5231/07/07

Urząd M i e j s k i w Resku udziela i n f o r m a c j i publicznej w formie odpowiedzi na P a ń s t w a
l a n i a :

1 . ( i m i n a Resko w 2006 roku udzielała zleceń na wyłapywanie bezdomnych /wierzą l
i z a p e w n i a n i e im dalszej opieki z następującymi podmiotami:

e i owarz ys two Ochrony /wierząt . . A N I M A I S" z siedziba przy ul ./wydestwa 5H, 7K-200

• " •Animal Contro!"" z s iedzibą przy ul. Piaskowej S6/6. 72-009 Police.
2. Na kos/l g m i n ) w roku 2006 wyłapano i utrzymywano 38 psów ( 8 - ' V \ n i n u i i Coniro!":. 30-

' ! o \ v a r z y s t w o Ochrony /.wierząt . . A N I M A I . S") i 12 kotów (Towarzystwo Ochrons
/.wierząt ..AŃ IMA LS").

3. W 2006 roku koszt realizacji całego zadania b \ ł na kwotę 11.750.00 zł. iMatnust
zrealizowano przelewem w formie jednorazowej za umieszczenie w s c h r o n i s k u .

Z up/BtmMlSTRZA

mgr
SEKRETARZ GMINY



Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym

'\jj prosimy o podkreślenie właściwej odpowiedzi

1. Czy Gmina opracowała i uchwaliła program zapobiegania bezdomności zwierząt (art. 11A
Ustawy o ochronie zwierząt z dn. 21 sierpnia 1997 r.)

TAK

Jeżeli Rada Gminy uchwaliła gminny program zapobiegania bezdomności zwierząt, prosimy o
'załączenie treźci-ninmjszej uchwały do-wypełnionej ankieiy-i przesłanie jejw~wersji..słektronit%nej-
na adres tozszczecin@op.pl.

2*. Czy Gmina rna zamiar w najbliższym czasie (l roku) opracować i uchwalić gminny program
zapobiegania bezdomności zwierząt? ^=^-

(TAK)/NIE

3*. Czy Gmina oczekuje pomocy od organizacji pozarządowych zajmujących się ochroną zwierząt
(np. Towarzystwa. Opieki nad Zwierzętami w Polsce) pomocy w opracowaniu i zredagowaniu
gminnego programu zapobiegania bezdomności zwierząt?

(TAK/NIE

*Pytania skierowane do Gmin nie posiadających opracovanego i uchwalonego programit
ograniczania bezdomności zwierząt.

4. Czy na terenie Gminy prowadzone jest wyłapywanie bezdomnych zwierząt?

^̂ =N(TAK;/ NIE

Jeżeli Gmina prowadzi wyłapywanie bezdomnych zwierząt prosimy o załączenie do niniejszej
ankiety treści uchylały o wyłapywaniu bezdomnych zwierząt i przesłanie jer w wersji elektronicznej
na adres tozszczecin@op.pl, oraz udzielenie informacji o podmiocie wyłapującym zwierzęta i
miejscu ich umieszczenia po wyłapaniu.

O H
5 Czy Gmina ma namiar w naibiiżs/yin czasie (l roku) podjąć uch\ iłc o wyłapywaniu iv Tz^t
bezdomnych?

TAK / NIE

6. Czy na terenie Gminy zlokalizowane jest schronisko, przytulisko lub azyl dla bezdomnych
zwierząt?

TAK/^ffi}



Jeżeli wybrano odpowiedź TAK, to prosimy o podanie danych adresowych oraz podmiotu
prowadzącego

7. Czy Gmina podpisała umowę ze schroniskiem zlokalizowanym na. terenie innej Gminy na
przekazywanie zwierząt bezdomnych?

('TAK:) NIE
v—^

8: Czy na terenie Gminy prowadzi się znakowanie zwierząt czip, tatuaż)?

TAK

Jeżeli wybrano odpowiedź TAK, prosimy o załączenie treści uchwały regulującej kwestie
A znakowania zwierząt.i przesłanie jej w wersji elektronicznej na adres tozszczecin@op.pl,

9, Czy na terenie Gminy pobiera się podatek od posiadania psów?

AK //NIE

Jeżeli wybrano odpowiedź TAK, prosimy o podanie stawki podatku za rok 2007.

10. Czy wysokość pobieranego podatku jest zróżnicowana?

(TAK/ NIE

Jeżeli wybrano odpowiedź TAK, prosimy o załączenie treści uchylały regulującej wysokość podatku
od posiadania psa i przesłanie jej w wersji elektronicznej na adres tozszczecin@op.pl.

O M
11. Czy Gmina wykorzystuje podatek od posiadania psa jako instrument finansowy polityki wobec
problemu bezdomności zwierząt np. przez zwalnianie z tego podatku właścicieli zwierząt
wy sterylizowanych i wykastrowanych lub adoptowanych ze schroniska?

TAK(/ NIE

Jeżeli tak w w jaki sposób?



Skala problemu bezdomności zwierząt w Gminie

Prosimy o podanie danych ilościowych związanych z problemem bezdomności zwierz-ąt \v Gminie,
w oparciu o informacje z roku 2006:
np. liczba bezdomnych zwierząt, którym udzielono pomocy lekarsko-weterynaryjnej; wyłapanych;
przewiezionych do schronisk; wy sterylizowanych: wykastrowanych; poddanych obserwacji;
uśpionych; odebranych właścicielom, itp.
Ze względu na bardzo zróżnicowaną sytuację Gmin w tym zakresie prosimy o podanie informacji
uznanych za ważne, określających skalę problemu bezdomności zwierząt w Gminie. \

STRAŻ MIEJSKA
RESKO

ul. Rynek l
72-315Resko,

tel. 091 39 51 503 w. 40

(Miejscowość, data)

n KOMENDA



ul. Armii PoisV.iei ^

*01*̂  Sianów dn. 08.05.2007r.

OŚRGG 7080/ 12 707

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

W nawiązaniu do Państwa wniosku o udzielenie informacji publicznej
dotyczącej sposobu i skutków wykonywania zadań przewidzianych ustawą
o ochronie zwierząt, Urząd Gminy i Miasta w Sianowie odpowiada na zadane
pytania:
Ad. 1

Gmina ma podpisaną umowę z Ochotniczą Strażą Pożarną w Sianowie na
wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy i Miasta Sianów, które stanowią
zagrożenie miejscowe i transport do schroniska.

Ad. 2
W 2006r. do Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt trafiło 7 psów

Ad. 3
Gmina każdorazowo uiszcza opłatę za umieszczenie zwierzęcia w schronisku

w wysokości 610 zł.
Koszt poniesiony przez gminę Sianów związany z opieką i wyłapywaniem

bezdomnych zwierząt w 2006r wyniósł 8.868.87 zł.



ZASTĘPCA WÓJTA l f

GMINY SIEMYSL
ui. Kołobrzeska 14

Siemyśl dnia, 16.04.2007 r.
ITR.II. 6134-1/07

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

Odpowiadając na pismo z dnia 15 marca 2007 roku w sprawie
udzielenia informacji na temat sposobu i skutków wykonywania zadania „ opieka
nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie", informuję :

1. Gmina Siemyśl zawarła umowę z Fundacją „PRO-ANIMALE dla zwierząt
w potrzebie" polegającą na świadczeniu usług na przyjęcie pod opiekę
bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Siemyśl wskazanych przez Urząd
Gminy Siemyśl.

2. W roku 2006 z terenu Gminy Siemyśl przekazano pod opiekę dla ww.
Fundacji 6 bezdomnych psów.

3. Zgodnie z umową Gmina Siemyśl nie ponosi żadnych kosztów, gdyż
Fundacja zobowiązała się pokrywać wszystkie płatności związane z
prowadzeniem, utrzymaniem i leczeniem zwierząt w schronisku.



zr

MIEJSKI
w SŁAWNIE Sławno dn. 27.03. 2007r

WDZIAŁ BUDOWNICTWA
! INFRASTRUKTURY

BI7081/2/2007r

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji Azylu pod Psim Aniołem

04-886 Warszawa
ul. Garncarska37A

Odpowiadając na pismo z dnia 15 marca 2007 roku informuję:
ad.l. Urząd ma podpisane umowy z Lecznicami Zwierząt jak również ze Schroniskiem

dla zwierząt tj.:
a/ Lecznica dla Zwierząt w Sławnie
b/ Lecznica dla zwierząt w Darłowie
c/ Schronisko dla psów w Kołobrzegu

d/ Schronisko dla psów w Słupsku
ad.2. Z terenu miasta w 2006 roku wyłapano i przewieziono do schroniska 10 sztuk.
ad.3. W 2006 roku Urząd poniósł wydatki w wysokości 2500 złotych .Płatność przekazywano

po przedstawieniu faktury / raz na kwartał /.

Mirosław Buga/ski



-? p

Sławno, dnia 03.04.2007 rok
_~/
^ |fl(A)tó0

Urząd Gminy Sławno
ul. M.C. Skłodowskiej 9
76 - 100 Sławno

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
Fundacja Azylu pod Psim Niebem
ul. Generalska 37 A
04 - 886 Warszawa

Urząd Gminy Sławno informuje iż w 2006 roku wyłapywaniem bezdomnych
zwierząt zajmował się Pan Mieczysław Bójkę lekarz weterynarz z
lecznicy w Darłowie, ul. Morska 43 a, na zlecenie tutejszego Urzędu.
W 2006 roku z terenu Gminy Sławno wyłapano 10 szt. bezdomnych
zwierząt, na kwotę 4000 zł. + VAT (400 zł/szt.). Za każdą usługę
wystawiana jest faktura na podstawie której dokonywana jest
płatność.



URZĄD GMINY Sł.AWOBORZt
ul. Kolejowa 8

78-314 SŁAWOBORZE
woj. zachodniopomorskie

te!./fax(94) 3647 559

Zf

Sławoborze, 02.04.2007
OC.OS.T.SZ-6073/3/2007

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

W odpowiedzi na pismo z dnia 15 marca 2007 dot. udzielenia informacji na
temat sposobu i skutków wykonywania zadania " opieka nad bezdomnymi
zwierzętami i ich wyłapywanie Urząd Gminy w Sławoborzu przesyła nstp.
informacje :

1. Urząd Gminy posiada stałą umowę ze Schroniskiem Towarzystwa
Ochrony Zwierząt "Animals" w Białogardzie.

2. W roku 2006 na terenie gminy wyłapano 8 psów, koszty utrzymania 4
000 zł.

3. Realizacja zadania oparta jest na bieżącej ewidencji zwierząt
przebywający pod opieką schroniska.

Z poważaniem

W OKeJ T



•z?
Zastępca Wójła Gminy

Stargard Szczeciński
Rynek Staromiejski 5 Stargard dn.03.04.2007r.

73-110 Stargard Szczeciński

GNR:6052-3/07

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

W odpowiedzi na Wasze pismo z dnia 15 marca 2007r. w sprawie udzielenia
informacji publicznej na temat sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka nad
bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie" przewidzianego ustawą o ochronie zwierząt
informuję:

l.W roku 2006 gmina Stargard Szczeciński posiadała zawartą umowę z Miejskim
Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. z siedzibą w Stargardzie
Szczecińskim ul,.Okrzei 6 na wykonywanie usług polegających na odławianiu bezdomnych
zwierząt z terenu Gminy Stargard Szczeciński..
Zwierzęta (psy) specjalistycznym transportem trafiały do schroniska dla zwierząt w
miejscowości Kiczarowo, gmina Stargard Szczeciński, obiekt ten znajduje się w użytkowaniu
miasta Stargard Szczeciński. Gmina w umowie posiada zagwarantowane przyjmowanie
zwierząt do schroniska ze swojego terenu.
W roku 2006 do schroniska przewieziono 21 sztuk psów z terenu gminy Stargard Szczeciński.
Psy znajdują się pod opieką schroniska, koszt za ich wyłapywanie w roku 2006, który w
całości pokrywa gmina to 3 145,25 zł.

Ż/Jerzy Makowski



z-P
Page l of2

adeusz Wypych

From: <ochrona-srodowiska@stepnica.pl>
To: <biuro@psianiol.org pl>
Sent: 30 marca 2007 08:30
Subject: Opieka nad zwierzętami

rk. 7080-3/07

Stepnica, dnia 29. 03.2007 r.

Pan
Tadeusz Wypych
Wiceprezes
Zarządu Fundacji
Kierownik Biura
Fundacji azylu pod Psim Aniołem
Warszawa

W odpowiedzi na pismo z dnia 15 marca 2007 r. w sprawie udzielenia informacji na temat sposobu i
skutków wykonywania zadania pn. ,, Opieka na bezdomnymi zwierzętami ich wyłapywanie" informuje co następuje:

' , l W 2005 r. Gmina Stepnica zawarła porozumienie z Towarzystwem Ochrony Zwierząt Animals siedzibą w
Białogardzie ul. Zwycięstwa 58. które ma na celu przyjmowanie do schroniska bezdomne psy z terenu Gminy
Stepnica.

* kip. 2 W 2006 r. w schronisku w Białogardzie umieszczono 7 szt. bezdomnych psów.

Odp. 3 Jednorazowy koszt umieszczenia bezdomnego psa w schronisku zgodnie z zawartym porozumieniem wynosi
4<00 zł. brutto za jednego psa.
W 2006 r Gmina Stepnica z tego tytułu poniosła koszty w wysokości 3.500 zł.

Przygotowała
Mariola, K rżysko w
l e i . 0-91 41885 21 wew. 25

Dzień dobry przesyłam odpowiedź na pismo z dnia 15 marca 2007 r. proszę o potwierdzenie otrzymania

2007-04-04



BURMISTRZ ginJM^i Biuro Ochrony Zwierząt
ul. Pomorska 73 Fundacja Azylu pod Psim Aniołem
73-13* £V-»*ń 04-886 Warszawa, ul. Garncarska 37A

Nasz znak: RGG.7074-2/07 Data: 2007-05-28

W odpowiedzi na Wasz wniosek o udzieleniu informacji publicznej w
kwestii zadania gminy dotyczącego opieki nad bezdomnymi zwierzętami i ich
wyłapywania informuje, że w 2006r. zanotowano cztery przypadki
bezdomności, dotyczyło to porzuconych psów dla których znaleziono nowych
właścicieli z terenu gminy.

W przypadkach takiej konieczności gmina zleca wyłapywanie zwierząt
MPGK Sp. z o.o. Stargard - zakład oczyszczania miasta, natomiast dalsza
opieka nad wyłapywanymi zwierzętami zlecana jest dla Schroniska dla zwierząt
w Stargardzie Szczec.

B U R to I S, T R Z

Otrzymują: mgr mz. SM^isla^Bodnar

1) Adresat
2) A/a



Z P
U R Z Ą D MIASTA

Plac Wolności 13 Szczecinek, 29.03.2007
78-400 S Z C Z E C I N E K

TI-7080/2/3/07

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacja Azylu pod Psim Aniołem
ul.Garncarska 37A
04-886 W a r s z a w a

Urząd Miasta Szczecinek w odpowiedzi na Wasze pismo z dnia
21.03.2007 r. w sprawie udzielenia informacji publicznej na temat sposobu
wykonywania przez miasto opieki nad bezdomnymi zwierzętami w 2006 roku
przedkłada informację w powyższej sprawie.

1. Miasto Szczecinek nie przeprowadzało od kilku lat, jak również w 2006 roku
akcji wyłapywania bezdomnych zwierząt.

2. Bezdomne zwierzęta w tym: psy i koty wyłapywane były tylko w sytuacjach
wymagających niezwłocznej interwencji, którą podejmowała Straż Miejska.
Zwierzęta te, oraz inne znalezione przez ludzi i przyniesione do Urzędu lub
weterynarzy umieszczano w 2006 roku (do 20.10.2006 r.) w schronisku
prowadzonym przez firmę Vet-Agro-Serwis - lek.wet. Zenon Jażdżewski
w Czarnkowie ( schronisko w Jęcirzejewie oraz Trzciance).
Ilość zwierząt przekazanych do schroniska w 2006 roku wynosiła 56 psów
i 17 kotów oraz 38 zwierząt przebywających już w schronisku
z poprzedniego roku.
Z dniem 20.10.2007 r. umowa z firmą z Czarnkowa została rozwiązana,
a zwierzęta zabrane do utworzonego przez miasto tymczasowego
„pogotowia dla zwierząt" w okolicy Szczecinka oddalonym 3 km od miasta.
Działania te podyktowane były możliwością ograniczenia wydatków na
opiekę nad bezdomnymi zwierzętami i możliwością obniżenia kosztów
związanych z ich dowozem do schroniska za Piłą (odległość ok.110 km
w jedną stronę). Funkcjonowanie pogotowia przewidziane jest do chwili
wybudowania schroniska dla zwierząt na terenie miasta, w chwili obecnej
opracowywany jest projekt budowlano- wykonawczy planowanej inwestycji,
przewidywany termin budowy do końca 2008 roku.

3. Koszt utrzymania bezdomnych zwierząt w schronisku w 2006 roku wynosił
94.088 zł, ponadto poniesiono wydatki na zorganizowanie pogotowia dla
zwierząt w wysokości 42.000 zł, łącznie wydatki wyniosły 136.088 zł.

4. Koszty utrzymania zwierząt w schronisku w Czarnkowie wynikały ze stawek
przedłożonych przez wykonawcę usługi w przeprowadzonym przetargu
oraz ilości zwierząt oddanych pod opiekę. Rozliczanie odbywało się na
koniec każdego miesiąca w/g następujących stawek (ceny netto):
- za odebranie 1 szt. bezdomnego zwierzęcia (złapanego) z wskazanego miejsca

przez Miasto - 10,70 zł
- za przejazdy Wykonawcy( za każdy km) z siedziby w Trzciance do Szczecinka
na akcje wyłapywania bezdomnych zwierząt (łącznie z przejazdami w trakcie akcji),
po odbiór zwierząt wcześniej wyłapanych wraz z odwozem ich do schroniska
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Szczecinek, dnia 23 marca 2007

Ośr.-6134/2/2007

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

Urząd Gminy Szczecinek przekazuje informacje na temat sposobu i skutków wykonania

zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie"

1. Gmina ma stalą umowę na wyłapywanie bezdomnych zwierząt i zapewnienie im dalszej

opieki z Zenonem Jażdżewskim zamieszkałym Czarnków, ul. Myśliwska l A/6, posiadającym

zezwolenie na prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt z dnia 17.09.2003 r.

wydanym przez Wójta Gminy Czarnków.

2. Liczba zwierząt wyłapanych w 2006r. - 6 psów.

3. Koszt realizacji całego zadania w 2006r. - 16414,08 zł

a) forma płatności za opiekę - na podstawie bieżącej ewidencji zwierząt

przebywających pod opieką schroniska.

Otrzymują:

Oj adresat
2. a/a



z?
URZĄD MIASTA ŚWIDWIN
78-300 Ś W I D W I N

Plac Konstytucji 3 Maja l A i • r»i r\** ono-r-Swidwm, dnia 23.03.2007r.
KŚI.V.7080-1/2007

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
Fundacji Azylu pod Psim Aniołem

ul. Garncarska 37a
04-886 Warszawa

W odpowiedzi na pismo z dnia 21 marca 2007 roku udziela się
następujących informacji, zgodnie z postawionymi pytaniami:

Ad.1. W roku 2006 Urząd Miasta Świdwin zawarł umowę z Lecznicą Zwierząt
w Świdwinie, ul. Połczyńska 18 (umowy takie są zresztą zawierane corocznie).
Przedmiotem umowy jest wyłapywanie bezdomnych psów oraz świadczenie
usług weterynaryjnych bezdomnym, chorym zwierzętom błąkającym się na
terenie Miasta. Niniejsze porozumienie jest konsekwencją Uchwały Rady
Miasta Świdwin w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt.

Ad.2. Zgodnie z cennikiem usług weterynaryjnych na 2006 rok, stanowiących
załącznik do umowy, koszty związane ze złapaniem, przewiezieniem,
umieszczeniem w lecznicy, przetrzymaniem zwierzęcia, badaniem i podaniem
leku stanowi wartość umowy określona w budżecie Miasta na podstawie
wydatków z poprzednich lat (ilość wyłapanych i utrzymywanych zwierząt
w 2006 roku wyniosła 6 sztuk).

Ad.3. Koszt realizacji całego zadania w 2006 roku wyniósł 5.999,67 zł, płatny
w okresie kwartalnym, oparty na bieżącej ewidencji zgłoszeń potwierdzonych
przez Wydział Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Inwestycji
tut. Urzędu.



P a g e l o f l

Tadeusz Wypych

From: "Urząd Gminy" <promocja@swidwin.gmina.pl>
To: <biuro@psianiol.org.pl>
Sent: 27 marca 2007 09:07
Subject: [**SPAM**] gmina Swidwin - dotyczy wniosku o udzielenie inf. publicznej

Swidwin, 27.03,2007r.

Stosownie do pisma z dnia 15 marca 2007r. Urząd Gminy w Świdwinie przesyła następujące informacje:

1. W roku 2006 gmina Swidwin udzieliła 1 zlecenia na wyłapywanie bezdomnych zwierząt dla Schroniska Towarzystwa Ochrony Zwierząt
"ANIMALS" w Białogardzie.
2. W roku 2006 wyłapano na koszt gminy Swidwin 2 psy.
3 Koszt umieszczenia w schronisku 2 psów w 2006r. wyniósł 200 zł (słownie: dwieście złotych 00/100).

Z poważaniem
Emilia Wiszniewska
p dfesp. ds. promocji gminy
ocSwny środowiska i bhp
tel 09436520 15wew.26

No virus found in this incoming message.
Checked by AVG Free Edition.
Version: 7 5.446 / Virus Database: 268.18.18/733 - Release Datę: 2007-03-25 11:07

2007-03-27
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 P a g e l o f l

Tadeusz Wypych

From: "Momot Edward" <emomot@poczta.fm>
To: <biuro@psianiol.org.pl>
Sent: 27 marca 2007 07:46
Subject: Dot. pisma z dnia 15.03.07r.

Urząd Gminy w Świeszynie informuję:
Ad.1. Mamy podpisaną umowę na czas nieograniczony na wyłapywanie bezdomnych zwierząt z Towarzystwem Ochrony Zwierząt 'ANIMALS'
z Białogardu.
Ad.2. W 2006 r. na terenie naszej gminy złapano 20 bezdomnych psów.
Ad.3. Na realizację zadania wydakowalismy z budżetu kwotę 10 000 zł. , płacąc po 500 zł. za jedno zwierzę.

Edward Momot

No virus found in this incoming message.
Checked by AVG Free Edition.
Version: 7.5.446 /Virus Database: 268.18.18/733 - Reiease Datę: 2007-03-25 11:07

2007-03-27
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Tadeusz Wypych

From: "Wydział Gospodarki Komunalnej i Środowiska" <wgk@um. świnoujście. pl>
To: <biuro@psianiol.org.pl>
Sent: 22 marca 2007 11:19
Subject: wniosek o udzielenie informacji publicznej

W odpowiedzi na Państwa pismo z dnia 15.03.2007r. w sprawie udzielenia informacji publicznej na zadanie "opieka nad bezdomnymi
zwierzętami i ich wyłapywanie", Wydział Gospodarki Komunalnej i Środowiska Urzędu mlatsa Świnoujścia uprzejmie informuje, co następuje:
W roku 2006 Gmina Miasta Świnoujście zawarła umowę WGK Nr/30/Sch/06 z Zachodniopomorskim Towarzystwem Praw Zwierząt, ul.
Gałczyńskiego 49, 73-110 Stargard Szczeciński.
Przedmiotem niniejszej umowy m.in. jest:
- kompleksowe prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt,
- interwencyjne wyłapywanie i transport zwierząt bezdomnych z terenu miasta Świnoujścia.
Od momentu zawarcia umowy do grudnia 2006 roku do Schroniska przyjęto 246 do adopcji, wydano 167 psów, 108 kotów, z których do
adopcji wydano 75 kotów.
Z tytułu realizacji przedmiotu umowy Miasto przekazuje prowadzącemu (wyłonionemu w drodze przetargu) kwotę ryczałtową. Zgodnie z
zawartą umową ustalone są miesięczne okresy płatności. W oparciu o przedłożoną przez Wykonawcę fakturę po stwierdzeniu prawidłowego
wykonania przedmiotu niniejszej umowy, Miasto (Zamawiający) przekazuje Wykonawcy należność przelewu na podany przez w/w rachunek
bankowy.

roku Miasto wydało na utrzymanie bezdomnych zwierząt w Schronisku 199.963,37 zł.

Z poważaniem
Z-ca Naczelnika WGK
Grażyna Melerska

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

2007-03-23



MIEJSKI Trzcińsko-Zdrój, dnia 21.05.2007 r.
74-510 TrzcmskoZdrój

\voj. zachodniopomorskie
t e l . ( 0 9 1 ) 414 80 88
F a x ( 0 9 1 ) 4 1 4 81 03

O.S. 6134/1/07

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
Fundacji Azylu pod Psim Aniołem

04-886 Warszawa
ul. Garncarska 37 A

Odpowiadając na pismo dotyczące udzielenia informacji
publicznej na temat sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka
nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie" przewidzianego
ustawą o ochronie zwierząt uprzejmie informuje się, że w 2006 roku
na terenie gminy Trzcińsko-Zdrój nie występował problem
bezdomnych zwierząt w związku z czym gmina Trzcińsko-Zdrój nie
przeprowadzała akcji wyłapywania zwierząt a tym samym nie
udzielała zleceń na wyłapywanie bezdomnych zwierząt.

IN s PNĘ K T O R

Krystyna Wttnikwska



ZA VD DRÓG GMINNYCH
i GOSPODARKI KOMUNALNE?

ui. Sportowa 19
72-320 Trzebiatów
Nfm^r^9" 3872623
NIP 857-18-02-317

Trzebiatów 26.03.2007

ZDGiGK. M3H /7081/04/2007

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji Azylu pod Psim Aniołem

04-886 Warszawa
Ul. Garncarska 37 a

Dot. opieki nad bezdomnymi zwierzętami.

W odpowiedzi na Wasze pismo z dnia 15 marca 2007 r. - Zarząd
Dróg, Gminnych i Gospodarki Komunalnej w Trzebiatowie uprzejmie informuje:

A d . l . Na wyłapywanie i przechowywanie bezpańskim zwierząt - Zarząd Dróg
Gminnych i Gospodarki Komunalnej w Trzebiatowie podpisał umowę na rok
2006 z firmą_Animal Control Zbigniew Kossewski, 72-010 Police, ul. Piaskowa
86/6. (Umowa nr ZDGiGK.7081/01/2005, oraz aneksy nr ZDGiGK
7081/02/2006 i ZDGiGK.7081/04/2006)
Ad.2 W roku 2006 na terenie Gminy Trzebiatów wyłapano i umieszczono w
schronisku 17 szt. bezpańskich psów, oraz l bezpańskiego psa poddano leczeniu
weterynaryjnemu.
Ad.3 Za wyłapanie, transport i przechowywanie 17 psów w schronisku, Gmina
poniosła koszty w wysokości 3.255 zł. Za leczenie psa zapłacono 631 zł.
Za wykonanie usługi, ZDGiGK-Trzebiatów płacił przelewem po otrzymaniu
faktur.

Z poważaniem:

D Y R E JCT O R

Józef



URZĄD MIEJSKI w TUC2Ni.b £ |?
?g-640 Tuczno, ul. Wolaóeci 6
UI.A) 67/ 359 30 35, ftx. 2*6 SO 88

woj. zachodniopomorskie
W> 785-10-02-311. REGON 0005*177? Tuczno, dnia 22.03.2007r.

SM-6052/0172007

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji Azylu pod Psim Aniołem

ul. Garncarska 37A
04 - 886 Warszawa

Urząd Miejski w Tucznie w odpowiedzi na pismo z dnia 15.03.2007r. dotyczącego
udzielenia informacji na temat sposobu i skutków wykonywania zadania dotyczącego opieki
nad bezdomnymi zwierzętami informuje, że:

1. Gmina Tuczno posiada podpisaną umowę ze Schroniskiem dla Zwierząt VET -
AGRO Serwis, ul. Myśliwska l A/6, 64 - 700 Czarnków Nr 1/2004 z dnia
31.01.2004r uchwaloną uchwałą Rady Miejskiej w Tucznie Nr XII/85/03 z dnia
30.12.2003 r. na wyłapywanie bezdomnych zwierząt i zapewnienie im dalszej
opieki.

2. W roku 2006 w Schronisku dla Zwierząt umieszczono siedem bezpańskich psów,
które są utrzymywane na koszt gminy Tuczno.

3. Koszt realizacji całego zadania tj. umieszczenie i opieka bezdomnych zwierząt
w Schronisku w roku 2006 wyniósł 9.491,04 zł. Forma płatności za opiekę oparta
jest na bieżącej ewidencji zwierząt przebywających pod opieką.

Z poważaniem

Wyk. A. Zacharko



zf
WÓJT GMINY

USTRONIE MORSKIE
nó\v koWrżcsk] \\v_i. zachodniopomorskie

Ustronie Morskie, dnia 2007.04.04.

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

W odpowiedzi na Wasze pismo z dnia 15 marca 2007 r. ( do Urzędu
wpłynęło w dniu 21.03.2007 r.) o przekazaniu informacji w sprawie opieki nad bezdomnymi
zwierzętami informuję :
Ad. l ) w roku 2006 na terenie gminy nie były organizowane akcje wyłapywania bezdomnych
psów , były natomiast zgłaszane pojedyncze przypadki przez mieszkańców o bezdomnych
psach , które każdorazowo na zlecenie Urzędu Gminy zabierane były do Schroniska dla
Zwierząt w Kołobrzegu,
Ad . 2 ) w roku 2006 do schroniska w Kołobrzegu przekazano pięć bezdomnych psów
z terenu gminy Ustronie Morskie,
Ad. 3 ) w 2006 r. koszt przekazania bezdomnych psów do schroniska wyniósł 1.830,00 zł
( płatne było każdorazowo po wystawieniu faktury 0.

a/aGK°-



URZĄD MIASTA
121 78-600 WAŁCZ

Plac Wolności 1
te! (0-67)258-4471, fax 258-2618

Wałcz, 10 kwietnia 2007 r.
IM. 7080-«( /07

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

Odpowiadając na pismo z dnia 15 marca 2007 r. uprzejmie informuje:

1. Gmina Miejska Wałcz ma podpisaną umowę z firmą YET-AGRO SERWIS z
Czarnkowa na realizację zadań związanych z wyłapywaniem i utrzymywaniem pod
opieką weterynaryjną bezdomnych zwierząt z terenu miasta Wałcza.

2. W roku 2006 do schroniska dla zwierząt w miejscowości Jędrzejewo gm. Czarnków
prowadzonego przez firmę YET-AGRO SERWIS, trafiły 34 psy z terenu miasta
Wałcza, które są utrzymywane na koszt Gminy Miejskiej Wałcz.

3. Koszty utrzymania w schronisku bezdomnych zwierząt z terenu Wałcza wyniosły w
2006 r. 68.646,50 zł.
Jednorazowa opłata za przyjęcie l zwierzęcia (za 2006 r.) - 20 zł, koszt pobytu l
zwierzęcia (za l dobę) - 5 zł.

ASz p.o. Naczelrft/Wydziału
lnfrastmktuiy..MiaSp(i/i Środowiska

aszewska
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Urząd Miejski
73-155 WĘGORZYNO ul. Rynek l 8 (091) 3971483, 3971251

fax (091) 3971567

e-mail:urzad@wegorzyno.pl; http:// }

Znak:WNRiOŚ.MJ.61 34/2/0 Węgorzyno, dnia 20.04.2007r.

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

W odpowiedzi na Pana wniosek w sprawie udzielenia informacji na temat
sposobu i skutków wykonywania zadania pn. „opieka nad bezdomnymi
zwierzętami i ich wyłapywanie" przekazuję odpowiedź na interesujące Pana
pytania:
1. Gmina ma zawartą umowę z Panem Jerzym Harłaczem - przedsiębiorcą

działającym pod nazwą: „Schronisko dla bezpańskich zwierząt" 78-200
Białogard ul. Zwycięstwa 58,

2. W 2006r. gmina wyłapała i odprowadziła do schroniska dziesięć bezdomnych
psów.

3. Koszt realizacji zadania pn. „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich
wyłapywaniem" w 2006 roku wyniósł 5.645 zł.

Z poważaniem



WÓJT GMINY
WIDUCHOWA

2P

Widuchowa, 2007-03-2.0

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

GNG: 6134/3/07

W odpowiedzi na Wniosek z dnia 15 marca 2007r. o udzielenie informacji publicznej
na temat sposobu i skutków wykonywania zadania : opieka nad bezdomnymi zwierzętami
i ich wyłapywanie, informuję co następuje:
l .W 2006 r. zlecano wyłapywanie bezdomnych zwierząt uprawnionemu

podmiotowi, ANIMAL CONTROL z siedzibą w Policach , ul. Piaskowa 86/6,
który posiada zezwolenie na prowadzenie działalności usługowej związanej z chowem

i hodowlą zwierząt, z wyłączeniem działalności weterynaryjnej.

2. W 2006 r. wyłapano 7 bezdomnych psów.
3. Koszt realizacji w odniesieniu do ww. psów wynosił 1905 zł. Płatności dokonywano

jednorazowo, na podstawie przedłożonych rachunków .



78-Ś30 Wteradwwo. u!. Długa 2!

.3618322.3618697.3618,

Wierzchowo, dnia28.03.2007r.

OŚ. 6076 - 05/2007

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji Azylu pod Psim Aniołem

Ul. Garncarska 37 A
04 - 886 Warszawa

Urząd Gminy Wierzchowo, nawiązując do Państwa pisma z dnia 15 marca 2007r.

informuje, iż w roku 2006 Gmina nie miała podpisanej umowy na wyłapywanie bezdomnych

zwierząt.

W roku 2006 miały miejsce dwie interwencje w sprawie błąkania się bezdomnych psów. Psy

zostały przysposobione przez prywatnych właścicieli nieruchomości.

Dnia 01 marca 2007r. Rada Gminy Wierzchowo podjęła uchwałę w sprawie

wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Wierzchowo.

W chwili obecnej oczekuje się na podjęcie uchwały budżetowej, w której przeznaczone są

środki na cel związany z bezdomnymi zwierzętami.

WÓJT

mgr inź. Emilia Niemyt
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RTTIRO OCHRONY 7WTFR7ATBIURO OCHRONY ZWIERZĄT
2-510 Wolin Fundacji Azylu pod Psim Aniołem

ul. Garncarska 37 A
04-886 Warszawa

Nr:RG.HK. 7082-6/2007 Data:2007-04-03

Dotyczy: udzielenia informacji publicznej na temat sposobu i skutków
wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich
wyłapywanie".

Odpowiadając na powyższy wniosek z dnia 15.03.2007 r. /wpłynął do
tut. Urzędu 21.03.2007 r. / uprzejmie informuję, że:

1. w 2006 r. Gmina Wolin nie miała podpisanej stałej umowy na
wyłapywanie bezdomnych zwierząt i zapewnienie im dalszej opieki,
odbywało się to na zasadzie zleceń,

2. w 2006 r. było 8 przypadków wyłapania bezdomnych zwierząt,
3. w 2006 r. na w. w zadanie Gmina Wolin wydatkowała 43,1 tyś. zł.

2 UP-



URZĄD MIASTA l GMINY W ZŁOCIEŃCU
78-520 2oci«niec, ul. Stary Rynek 3

woj. zachodniopomorskie
t«l. (0-94) 36 72-022. 36 72-033.

36 72444, 36 72-066
f8x10-34) 36? 1-611

Złocieniec, dn. 22 maja 2006

SM-5234-4 / 5 707

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

W odpowiedzi na pismo z dnia 10 maja 2007r w sprawie udzielenia informacji
publicznej na temat sposobu i skutków wykonania zadania " opieka nad bezdomnymi
zwierzętami i ich wyłapywanie" , informuję, iż w Gminie Złocieniec dane przedstawiają się
następująco:

l/ w dniu 05 stycznia 2006 Gmina Złocieniec, zawarła umowę na czas nieokreślony ze
Schroniskiem Towarzystwa Ochrony Zwierząt „ Animals" 78-200 Białogard,
ul. Zwycięstwa 58- reprezentowanym przez Jerzego Harłacza.

2/ w roku 2006 gmina zleciła wyłapanie 2 bezdomnych psów, które przebywały na terenie
miasta. Psy te zgodnie z powyższą umowa zostałyó wyłapane i przetransportowane do
schroniska w Białogardzie.

3/ w 2006r koszt realizacji zadania wyniósł 6.000,00 zł, tj.:
- 5.000,00 zł -1 rata opłaty jednorazowej za wykup kojca
- 1.000,00 zł - wyłapanie 2 bezdomnych psów.

W przypadku wyłapania psa Gmina ponosi jednorazowy koszt w wysokości 500,00 zł
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