
Od: "Joanna Jarosz" <jjarosz@rudna.pl>
Do: "Stowarzyszenie Obrona Zwierząt" <dolnoslaskie@obrona-zwierzat.pl>
Data: 2015-02-13 13:11
Temat: Re: Udostępnienie informacji o programie ochrony nad zwierzętami

Dzień dobry,

w nawiązaniu do Pani maila informuję jak niżej.
ad1.
Gmina Rudna w 2014r zlecała wyłapywanie bezdomnych psów z terenu gminy Zakładowi
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rudnej, ul. Plac Zwycięstwa 5, 50-305 Rudna.
ad2
Gmina Rudna w 2014r  zleciła opiekę nad bezdomnymi zwierzętami lek. wet. Krzysztofowi
Adamskiemu (adres dostępny na stronie internetowej www.bip.rudna.pl w zakładce
przetargi - informacja o wyborze oferty).
ad3
28 psów i 16 kotów
ad4
72 525,05 zł
ad 5
dokumenty dostępne w tut. Urzędzie do wglądu.

Z poważaniem
Joanna Jarosz.

W dniu 2015-02-04 o 14:20, Stowarzyszenie Obrona Zwierząt pisze:

Szanowna Pani,

Państwa interpretacja przepisów jest błędna i nieuprawniona.

Wnioskodawca oczekuje na udostępnienie żądanej informacji publicznej lub
wydanie decyzji w przedmiocie odmowy udostępnienia informacji publicznej,
zgodnie z art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 06.09.2001 r. o dostępie do
informacji publicznej.

W przeciwnym wypadku, wnioskodawca złoży skargę na bezczynność Wójta Gminy
Rudna do właściwego miejscowo wojewódzkiego sądu administracyjnego.

Z poważaniem
A. Lechowicz, SOZ

Dnia 2015-01-12 15:28 Joanna Jarosz napisał(a):

Dzień dobry,

zgodnie z art. 9 ust. 1ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i
jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach
oddziaływania na środowisko  (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235) -"udostępnieniu,
o którym mowa w art. 8, podlegają informacje dotyczące:

1)stanu elementów środowiska, takich jak: powietrze, woda, powierzchnia
ziemi, kopaliny, klimat, krajobraz i obszary naturalne, w tym bagna,
obszary nadmorskie i morskie, a także rośliny, zwierzęta i grzyby oraz inne
elementy różnorodności biologicznej, w tym organizmy genetycznie
zmodyfikowane, oraz wzajemnych oddziaływań między tymi elementami";

Ponadto zgodnie z art. 8 ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i
jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach
oddziaływania na środowisko  (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235- " organy
administracji są obowiązane do udostępniania każdemu informacji o
środowisku i jego ochronie znajdujących się w ich posiadaniu lub które są
dla nich przeznaczone.

Na podstawie art.26 ust.2 "za wyszukiwanie informacji, a także za
przekształcanie informacji w formę wskazaną we wniosku, sporządzanie kopii
dokumentów lub danych oraz ich przesłanie organ administracji pobiera
opłaty w wysokości odzwierciedlającej związane z tym uzasadnione koszty."

W związku z powyższym proszę o uregulowanie opłaty wskazanej w mailu z dnia
09.01.2014 r. i informacja zostanie udzielona.



Z poważaniem,
Joanna Jarosz

Uprzejmie informuję, iż Państwa wezwanie do uiszczenia opłaty z tytułu
"udostępnienia informacji o środowisku" w odniesieniu do naszego wniosku
nie posiada podstaw prawnych.

Wniosek z dnia 04.01.2015 r. dotyczył sposobu i skutków wykonywania gminnego
zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie”, przewidzianego ustawą z
dnia21.08.1997 r. o ochronie zwierząt. Żądane informacje publiczne pochodzą więc
z dziedziny prawnej ochrony zwierząt, a nie ochrony środowiska, jak
chcieliby tego tut. urzędnicy. Utożsamianie tych zagadnień jest nietrafne
i nie znajduje uzasadnienia w systematyce prawa.

Dodatkowo podkreślenia wymaga, iż  żadna z  informacji, których
udostępnienia żąda wnioskodawca, nie znajduje się w katalogu art. 9 ust.
1 ustawy z dnia 03.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i
jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach
oddziaływania na środowisko, która w art. 28 zawiera delegację  do
powoływanego przez Państwa rozporządzenia.

W związku z powyższym oczekuję na niezwłoczną realizację naszego wniosku.

Ponadto przypominam, że na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia
06.09.2001 r. o dostępie do informacji publicznej, odmowa udostępnienia
informacji publicznej winna nastąpić w drodze decyzji.

Z poważaniem
A. Lechowicz, SOZ

Dnia 2015-01-09 09:03 Joanna Jarosz napisał(a):

Dzień dobry,
w nawiązaniu do maila z dnia 04.01.2014 r. dotyczącego udostępnienia
informacji dot. ochrony zwierząt w Gminie Rudna informuję, że na
podstawie rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 12 listopada 2010 r.
w sprawie opłat za udostępnienie informacji o środowisku, przed
przesłaniem ww. informacji należy uiścić opłatę w wysokości 6,30 zł
(opłata za wyszukiwanie informacji - 5,00 zł, opłata za skanowanie
dokumentów 1,30 zł) na konto bankowe Urzędu Gminy w Rudnej.

Dane do przelewu:
Urząd Gminy Rudna
Bank Spółdzielczy we Wschowej oddział Rudna
PL 14 8669 0001 0151 6397 2000 0018

W tytule proszę wpisać - OPŁATA ZA UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI O
ŚRODOWISKU.

Z poważaniem,
Joanna Jarosz.

--
Joanna Jarosz
Podinspektor w Referacie
Ochrony Środowiska Gospodarki Wodnej,
Rolnictwa i Leśnictwa

Urząd Gminy Rudna
Plac Zwycięstwa 15
Tel. (+48) 767 492 130

-- 
Stowarzyszenie Obrona Zwierząt
ul. 11 Listopada 29, 28-300 Jędrzejów
www.obrona-zwierzat.pl

JESTEŚMY ORGANIZACJĄ POŻYTKU PUBLICZNEGO
PRZEKAŻ NAM SWÓJ 1% 
STOWARZYSZENIE OBRONA ZWIERZĄT 
KRS: 0000292939

-- 
Joanna Jarosz
Podinspektor w Referacie 



Ochrony Środowiska Gospodarki Wodnej,
Rolnictwa i Leśnictwa

Urząd Gminy Rudna
Plac Zwycięstwa 15
Tel. (+48) 767 492 130

-- 
Stowarzyszenie Obrona Zwierząt
ul. 11 Listopada 29, 28-300 Jędrzejów
www.obrona-zwierzat.pl

JESTEŚMY ORGANIZACJĄ POŻYTKU PUBLICZNEGO
PRZEKAŻ NAM SWÓJ 1% 
STOWARZYSZENIE OBRONA ZWIERZĄT 
KRS: 0000292939

-- 
Joanna Jarosz
Podinspektor w Referacie 
Ochrony Środowiska Gospodarki Wodnej,
Rolnictwa i Leśnictwa

Urząd Gminy Rudna
Plac Zwycięstwa 15
Tel. (+48) 767 492 130



Od: "Joanna Jarosz" <jjarosz@rudna.pl>

Do:
"dolnoslaskie@obrona-zwierzat.pl >> Stowarzyszenie Obrona Zwierząt"
<dolnoslaskie@obrona-zwierzat.pl>; "Ewelina Bilańska" <ebilanska@rudna.pl>

Data: 2015-03-25 13:55
Załącznik: zal_3.pdf [1.87 MB]
Temat: Udostępnienie informacji

Dzień dobry,

na terenie Gminy Rudna wyłapaniem bezdomnych zwierząt i odstawieniem do schroniska w 2014
r. zajmował się (na podstawie doraźnych zleceń) Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
w Rudnej, który następnie zlecał zadanie Firmie „HART” zs. w Świebodzicach, a psy odstawiane
były do schroniska w Białogardzie.

Ponadto Gmina Rudna w 2014 r. zawarła umowę z lekarzem wet., który świadczył usługi
w zakresie opieki nad bezdomnymi psami. Co więcej na terenie gminy są prowadzone
adopcje, które są dofinansowane przez gminę.

 W przypadku pytań proszę o kontakt telefoniczny pod numerem: (76) 74 92 130.

Z poważaniem.

Joanna Jarosz


