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W nawiązaniu do wniosku o udzielenie informacji publicznej na temat sposobu i skutków 
wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie” Urząd 
Miejski w Koluszkach informuje, iż:  
 
1. z kim (imię, nazwisko lub nazwa, adres) gmina miała obowiązujące w 2014 r. umowy albo 
komu (imię, nazwisko lub nazwa, adres) udzielała doraźnych zleceń wyłapywania/odławiania 
bezdomnych zwierząt? 
 
Zakład Usług Komunalnych w Koluszkach, ul. Mickiewicza 4, 95-040 Koluszki  
 
2. z kim (imię, nazwisko lub nazwa, adres) gmina miała obowiązujące w 2014 r. umowy albo 
komu (imię, nazwisko lub nazwa, adres) udzielała doraźnych zleceń zapewniania opieki 
bezdomnym zwierzętom? 
 
Odłowione bezdomne zwierzęta czasowo przetrzymywane były przez podmiot gospodarczy „FALCO” 
Joanna Najder z/s Stary Redzeń 82, gmina Koluszki. Schroniska: Marek Kulesza „CENTAUR” Firma 
Wielobranżowa z siedzibą 05-071 Sulejówek, Długa Szlachecka przy ul. Ks Jerzego Popiełuszki 4 
(wypowiedziana w czerwcu 2014 r.). Przedsiębiorstwo handlowo – usługowe „DANIEL” Artur 
Zielaskowski z/s 86-300 Grudziądz, ul. Dworcowa 14. Porozumienie ws zapewnienia całodobowej 
opieki weterynaryjnej zawarte zostało z Gabinet weterynaryjny PPHU GLOB GABINET 
WETERYNARYJNY REGNUM ZOA 95-063 Rogów, Mroga Górna 1. Porozumienie ws czasowego 
przetrzymywania zwierząt gospodarskich (konie, trzoda chlewna, owce, kozy) podpisane zostało 
 z osobą prywatną, nieprowadzącą działalności gospodarczej.  
 
3. ilu bezdomnym psom/kotom zapewniono opiekę na koszt gminy w 2014 r.? (nie licząc 
zwierząt, którymi zajęto się w latach poprzednich) 
 
Łącznie 164 zwierzętom.  
 
4. jaki był w 2014 r. koszt realizacji całego zadania przewidzianego ustawą o ochronie zwierząt 
(wyłapywanie/odławianie, opieka, usługi weterynaryjne, dokarmianie, inne) ? 
 
Na odławianie, opiekę, usługi weterynaryjne, czasowe przetrzymywanie odłowionych bezpańskich 
psów oraz za prowadzenie schroniska bezdomnych zwierząt zostało przeznaczone 42.135,98 zł. Na 
realizację zadania poszukiwania właścicieli lub nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt (adopcja 
zwierząt) przekazane zostało 22.000,00 zł.  
 
 
5. Ponadto prosimy o udostępnienie treści i postaci umowy/umów (wraz z załącznikami)  
o zapewnianie opieki bezdomnym zwierzętom. 
 
Zeskanowane dokumenty znajdują się w załączniku. 
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