
          

   URZĄD MIASTA I GMINY w GĄBINIE 
09-530 GĄBIN, UL. STARY RYNEK 16, 

 TEL. 24 2674150, TEL/FAX 24 2771256 
 

GK.OŚ 1412.2.2016     Gąbin, dn. 18 stycznia 2016 r.  

 
Stowarzyszenie Obrona Zwierząt 

(MZ) 
 

mazowieckie@obrona-zwierzat.pl 

 
W odpowiedzi na pismo z dnia 09 stycznia 2017 roku dotyczącego udzielenia informacji 

publicznej na temat sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi 
zwierzętami i ich wyłapywanie” przewidzianego ustawą o ochronie zwierząt, zawiadamiamy: 

 
1. z kim (imię, nazwisko lub nazwa, adres) gmina miała obowiązujące w 2016 r. umowy albo komu (imię, 
nazwisko lub nazwa, adres) udzielała doraźnych zleceń wyłapywania/odławiania bezdomnych zwierząt? 
Miasto i Gmina Gąbin w roku 2016 posiadała podpisaną umowę na 

wyłapywanie/odławianie bezdomnych zwierząt z SITĄ Płocką Gospodarką Komunalną 
09-400 Płock ul. Przemysłowa 31 prowadzącą Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt. 
 
2. z kim (imię, nazwisko lub nazwa, adres) gmina miała obowiązujące w 2016 r. umowy albo komu 
(imię, nazwisko lub nazwa, adres) udzielała doraźnych zleceń zapewniania opieki bezdomnym 
zwierzętom? 
W roku 2016 opieka nad bezdomnymi zwierzętami została powierzona następującym 
podmiotom: 

- Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt SITA Płocka Gospodarka Komunalna 09-400 

Płock ul. Przemysłowa 31 

 - Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt Domowych „Przyjaciel” w Kotliska 13, 99-300 

Kutno 
- Dom Pomocy Społecznej w Koszelewie, 09-530 Gąbin – opiekun społeczny kotów, 

przewidziane w „Programie opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie miasta i gminy Gąbin w 2016 roku”. Koty 

znajdowały się pod bezpośrednią kuratelą i opieką Towarzystwa Opieki nad 

Zwierzętami Oddział w Płocku z siedzibą: Batalionu Zośka 1, 09-410 Płock 

- osoby fizyczne jako opiekunowie społeczni 

3. ilu bezdomnym psom/kotom zapewniono opiekę na koszt gminy w 2016 r.? (nie licząc zwierząt, 
którymi zajęto się w latach poprzednich) 
W 2016 roku zapewniono opiekę 7 psom i 8 kotom nie licząc zwierząt którymi zajęto się w 
latach poprzednich 
 
4. jaki był w 2016 r. koszt realizacji całego zadania przewidzianego ustawą o ochronie zwierząt 
(wyłapywanie/odławianie, opieka, usługi weterynaryjne, dokarmianie, inne)? 
W roku 2016 wydatkowano na cel ochrona zwierząt około 52 400,35 zł. 

 
5. ponadto prosimy o udostępnienie treści i postaci umowy/umów (wraz z załącznikami) o zapewnianie 
opieki bezdomnym zwierzętom w 2016 r. 
Umową ze schroniskiem Sita… dysponuje jako główny beneficjat Związek Gmin Regionu 

Płockiego. Umowa ze schroniskiem w Kotliskach w załączeniu. Treść umowy z osobami 

fizycznymi zgłaszającymi się na opiekunów społecznych nie zawierające danych 

wrażliwych przekazuję w załączeniu. 
Aktualnie pod opieką Urzędu Miasta i Gminy Gąbin znajduje się 62 sztuki zwierząt, w 

tym 28 kotów. 
 

Z poważaniem: 

 

 
Otrzymują:  

1. Adresat 
2. Ref. organizacyjny w miejscu 
3. a/a w miejscu 
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