
URZĄD GMINY W ŻYCHLINIE
ul. Barlickiego 15

99-320 ŻYCHLIN

OP. 1431.1.2014

Zychlin, dnia 08.01 .201*.

Stowarzyszenie Obrona Zwierząt
ul. 11 Listopada 29

28-300 Jędrzejów

W odpowiedzi na wniosek z dnia 6 stycznia 2014r. działając w myśl art.10
ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej informuję co następuje :

1. Gmina Żychlin w 2013 roku miała podpisaną umowę na wyłapywanie bezdomnych zwierząt
z Firmą Usługową HERKULES, Zbigniew Szczechowicz z siedzibą w miejscowości Słowik,
ul. Gdańska 107, 95-100 Zgierz.

2. Gmina Żychlin w 2013 roku miała podpisaną umowę na zapewnienie opieki nad
bezdomnymi zwierzętami ze Schroniskiem dla Bezdomnych Zwierząt Domowych „Przyjaciel"
z siedzibą w miejscowości Kotliska 13, 99-300 Kutno.

3. W przeciągu minionego roku wyłapano z terenu gminy 19 psów, które przewieziono do
Schroniska i zapewniono im opiekę.

4. Koszt realizacji całego zadania przewidzianego ustawą o ochronie zwierząt w 2013 roku
wyniósł: 55.390 zł.

5. Gmina Żychlin posiada umowy ze schroniskiem, firmą wyłapującą oraz z weterynarzem
( Gabinet Weterynaryjny w Śleszynie, ul. Biała 6, 99-321 Śleszyn) zawarte w oparciu o art. 4 pkt. 8
ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych.

Przedmiotem umowy zawartej ze schroniskiem jes::
- prowadzenia schroniska dla bezdomnych psów z terenu gminy Żychlin;
- zapewnienia właściwych pomieszczeń da zwierząt, które tam będą przebywać

i właściwych warunków ich bytowania;
- zapewnienie zwierzętom karmy i wody według obowiązujących norm;
- zapewnienie zwierzętom niezbędnej opieki weterynaryjnej w zakresie profilaktyki oraz

obowiązkowych szczepień;
- utrzymania zwierząt do momentu sprzedania, adopcji, śmierci, przekazania, zwrotu

lub uśpienia, w przypadkach określonych odrębnymi przepisami;
- utrzymania zwierząt zgodnie z regulaminem schroniska;
- prowadzenia działalności informacyjnej i popularyzacyjnej w zakresie pozyskiwania miłośników

zwierząt i ich adopcji ze schroniska.

Przedmiotem umowy zawartej z firmą Herkules jest:

- wyłapywanie oraz przewiezienie bezpańskich psów z terenu gm. Żychlin do Schroniska dla
Bezdomnych Zwierząt Domowych „Przyjaciel" z siedzibą w miejscowości Kotliska 13, 99-300
Kutno;

- usługobiorca został zobowiązany do używania przy wyłapywaniu zwierząt bezdomnych urządzeń
i środków nie stwarzających zagrożenia dla ich życia i zdrowia ani zadawania im cierpienia;

- wyłapane bezdomne zwierzęta będą przewożone do schroniska środkiem transportu, który został
dopuszczony do transportu drogowego przez Powiatowego Lekarza Weterynarii;



Przedmiotem umowy zawartej z gabinetem weterynaryjnym jest:

- sterylizacja albo kastracja psów z terenu gm. Żychlin adoptowanych bezpośrednio ze Schroniska
dla Bezdomnych Zwierząt Domowych „Przyjaciel" z siedzibą w m. Kotliska 13, z którym Gmina
Żychlin ma podpisaną stosowną umowę;

- usypianie ślepych miotów bezdomnych psów i kotów z terenu gm. Żychlin;
- zapewnienie niezbędnej opieki weterynaryjnej zwierzęciu w miejscu zdarzenia drogowego;
- sterylizacja albo kastracja przygarniętych zwierząt bezdomnych (psów i kotów) pochodzących

z terenu gm. Żychlin.

•rzegorz A, nbroziak




