
OS.1431.2.2018                                                                             Dąbrówka, dnia 18 stycznia 2018 roku 

 

Pani Agnieszka Lechowicz 

                                                                  adres e-mail: 
                                                                                             mazowieckie@obrona-zwierzat.pl 

                                                                                           
 

        W odpowiedzi na wniosek przesłany pocztą elektroniczną dnia 15 stycznia 2018r. w sprawie 

udzielenia informacji publicznej, Urząd Gminy Dąbrówka uprzejmie informuję, że: 

1) Z kim (imię, nazwisko lub nazwa, adres) gmina miała obowiązujące w 2017 r. umowy albo komu 
(imię, nazwisko lub nazwa, adres)udzielała doraźnych zleceń wyłapywania / odławiania 
bezdomnych zwierząt? 

Gmina Dąbrówka miała i dalej ma podpisaną umowę w 2017 r. na „Odławianie i transport 

bezdomnych zwierząt z terenu Gminy oraz opiekę nad nimi” ze Schroniskiem dla Bezdomnych 

Zwierząt BAROS z siedzibą w miejscowości Suchedniów, ul. Berezów 76D, 26-130 Suchedniów. 

2) Z kim (imię, nazwisko lub nazwa, adres) gmina miała obowiązujące w 2017 r. umowy albo komu 
(imię, nazwisko lub nazwa, adres)udzielała doraźnych zleceń zapewnienia opieki bezdomnym 
zwierzętom? 

Gmina Dąbrówka miała i dalej ma podpisaną umowę w 2017 r. na zapewnienie całodobowej opieki 
weterynaryjnej nad bezdomnymi zwierzętami z terenu gminy Dąbrówka z PHU Balbina Beata Spruch, 
ul. Krasiczyńska 11 lok. 20, 03-379 Warszawa, z siedzibą lecznicy w Wołominie ul. Piłsudzkiego 38, 
05-200 Wołomin, reprezentowaną przez Panią Beatę Spruch. Gmina ma również, podpisaną umowę 
zlecenie dla usługi polegającej na pozostawieniu w stałej gotowości do zapewnienia bezdomnym 
zwierzętom gospodarskim, w tym zwierzętom gospodarskim odebranym czasowo właścicielowi lub 
opiekunowi, miejsca i opieki we własnym gospodarstwie rolnym znajdującym się w Józefowie przy 
ul. Kościelnej 34a oraz w razie potrzeby przyjęcia zwierząt i objęcia ich pełną opieką.  
 

3) Ilu bezdomnym zwierzętom (z podziałem na psy i koty) zapewniono opiekę na koszt gminy w 

2017r. ? (nie licząc zwierząt, którymi zajęto się w latach poprzednich).  

Ilość bezdomnych zwierząt, którym zapewniono opiekę na koszt Gminy Dąbrówka w 2017 r. : szt. 

35.  

Ilość bezdomnych kotów, którym zapewniono opiekę na koszt Gminy w 2017 r.: szt. 1 

4) Jaki był w 2017 r. koszt realizacji całego zadania przewidzi dzianego ustawą o ochronie zwierząt 

( wyłapywanie/odławianie, opieka, usługi weterynaryjne, dokarmianie, inne) ? 

Koszt realizacji całego zadania przewidzianego ustawą o ochronie zwierząt 

(wyłapywanie/odławianie, opieka, usługi weterynaryjne, dokarmianie, inne) na rok 2017 r. do 

wyniósł: 44 386,60 zł  

5) Ponadto prosimy o udostępnienie treści i postaci umowy/umów (wraz z załącznikiem) o 

zapewnieniu opieki bezdomnym zwierząt w 2017 r.  

Skany umów w załączniku.   

 

Sporządził: Milena Dąbrowska, referent ds. ochrony środowiska (29) 642 82 81 


