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Temat: Udzielenie informacji publicznej - zwierzaki Marki

W odpowiedzi na pismo z dnia 07 stycznia 2014 r informuję, iż uchwałą nr XXXVIII/293/2013 Rady Miasta

Marki z dnia 27 marca 2013 roku uchwalono „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz

przeciwdziałania bezdomności zwierząt na terenie miasta Marki w 2013 roku”.

W 2013 roku odłowione bezdomne zwierzęta były umieszczane w schronisku mieszczącym się pod adresem:

Schronisko w Nowym Dworze Mazowieckim prowadzonym przez Fundację Przyjaciele Braci Mniejszych ul.

Leśna w Nowym Dworze Mazowieckim. Zwierzęta ranne w zdarzeniach drogowych przekazywane są do

zakładu leczniczego dla zwierząt Mar-wet przy Al. marsz. J. Piłsudskiego 131 w Markach lub kliniki

całodobowej przy ul. Zamiejskiej w Warszawie.

W roku 2013 Straż Zwierząt SPCA z siedzibą w Markach 05-270 przy ul. Równej 11 prowadziła transport

zwierząt rannych w zdarzeniach drogowych na terenie Gminy Marki do Zakładu Leczniczego dla Zwierząt.

Koszt realizacji całego zadania w 2013 r. wyniósł 192 992,71 zł

W Markach zgłoszenia bezdomnych zwierząt można kierować całą dobę, 7 dni w tygodniu na telefon

alarmowy Wydziału Monitoringu, Zarządzania Kryzysowego i Obronności (tel. 501-437-802). Ze względów

finansowych psy o ile nie stanowią zagrożenia są wyłapywane w dni robocze. Natomiast wyjazdy do

wypadków zgodnie z umową w max. 2 godziny. Najważniejszym elementem systemu jest strona

www.zwierzaki.marki.pl, na której dostępne są wszelkie informacje na temat adopcji bezdomnych zwierząt

oraz opieki nad zwierzętami bezdomnymi w gminie Marki. Wszystkie psy wyłapane przez gminę są

niezwłocznie chipowane, co ma ograniczać nadużycia adopcyjne. Ogłoszenia archiwalne na stronie nie są

usuwane, każdy może więc sprawdzić losy wyłapanego przez nas zwierzęcia (są zarejestrowane bazie danych

safeanimal.eu).

W roku 2013 wyadoptowano 63 psy, w schronisku i kwarantannie przebywa obecnie 32 psów pochodzących

z Miasta Marki.

Bardzo prosimy, jeśli to możliwe, o rozpropagowanie naszej strony ze zwierzętami www.zwierzaki.marki.pl.

W ciągu ostatnich tygodni pula zwierząt do adopcji gwałtownie wzrosła - mamy mnóstwo ślicznych

szczeniaczków.

Staramy się aby strona internetowa była aktualna, wiele informacji odnośnie realizacji programu zapobiegania

bezdomności zwierząt znajdzie Pani w zakładce http://zwierzaki.marki.pl/program-zapobiegania-bezdomnoci-

zwierzt.html.

Informacje odnośnie opieki weterynaryjnej dostępne są pod adresem

http://bip.marki.pl/pl/bip/przetargi/2013/45

z serdecznymi pozdrowieniami

-- 

Hubert Komorowski

Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

tel. (22) 781 10 03 wew. 103

kom. 501 930 186
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Faks: sekretariat 22 490-67-45

Urząd Miasta Marki
Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 95,
05-270 Marki

Godziny pracy: pn, wt, cz, pt: 8-16, śr: 10-18.

Niniejsza wiadomość wraz z załącznikami może zawierać chronione prawem lub

poufne informacje i została wysłana wyłącznie do wiadomości i użytku osób,

do których została zaadresowana. Jeśli wiadomość została otrzymana

przypadkowo zabrania się jej kopiowania lub rozsyłania do osób trzecich. W

takim przypadku uprasza się o natychmiastowe zniszczenie wiadomości oraz

poinformowanie nadawcy o zaistniałej sytuacji za pomocą wiadomości zwrotnej.

Dziękujemy. 

This message, including any attachments hereto, may contain privileged or

confidential information and is sent solely for the attention and use of the

intended addressee(s). If you are not an intended addressee, you may neither

use this message nor copy or deliver it to anyone. In such case, you should

immediately destroy this message and kindly notify the sender by reply

email.

Thank you.

http://www.marki.pl/

