
Piaski, 2019-02-11

IR.1431.1.2019

Pani Agnieszka Lechowicz
Prezes Stowarzyszenia Obrona Zwierząt

W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 05.02.2019 roku 
informuję:

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 Piaski informuje w 2018 r. podpisała umowę na wyłapywanie, odławianie                      i 
przetrzymywanie bezdomnych zwierząt  ze Schroniskiem „BAROS” – Maciej Glijer               w 
Suchedniowie, ul. Berezów 76 d.

Ponadto mamy podpisaną umowę ze Schroniskiem w Krzesimowie, gm. Mełgiew na hotelowanie 10
psów przyjętych z terenu naszej gminy (stan na koniec 2018 r.) do schroniska w latach poprzednich. 

2. z kim (imię, nazwisko lub nazwa, adres) gmina miała obowiązujące w 2018 r. umowy albo komu 
(imię, nazwisko lub nazwa, adres) udzielała doraźnych zleceń zapewniania opieki bezdomnym 
zwierzętom?

Na doraźną opiekę Gmina nie podpisywała odrębnych umów.

3. ilu bezdomnym zwierzętom (z podziałem na psy i koty) zapewniono opiekę na koszt gminy w 2018 
r.? (nie licząc zwierząt, którymi zajęto się w latach poprzednich).

W 2018 roku 9 bezdomnych psów trafiło do Schroniska Baros w Suchedniowie.
Pięć bezdomnych psów było leczone w Przychodni Weterynaryjnej w Piaskach                      i poprzez
Fundację „Felis” trafiło do adopcji.

Jedna suka + 9 szczeniąt trafiły przez Fundację Felis do Fundacji Serce dla Zwierząt, gdzie zostały 
leczone Przez Przychodnię Weterynaryjną w Legionowie  - suka została wysterylizowana, szczeniaki 
leczone – gmina zapłaciła  3000 złotych, gdzie przebywały w domach tymczasowych i trafiły do 
adopcji.

Koty bezdomne trafiły do adopcji w ilości 8 szt. poprzez Fundację „Felis”.

4. jaki był w 2018 r. koszt realizacji całego zadania przewidzianego ustawą o ochronie zwierząt 
(wyłapywanie/odławianie, opieka, usługi weterynaryjne, dokarmianie, inne)?

15 300 zł – dla Schroniska Baros,

34400 zł- Schronisko w Krzesimowie,

17 000 zł – za psy, które zabrano ze schroniska w Krzesimowie  do Schroniska Pieski Świat w 
Bazarze, gm.  Rybczewice.



Zakup karmy dla bezdomnych kotów około 350 zł.

10 032 zł na leczenie sterylizację  kotów, psów oraz udzielenie pomocy zwierzętom dzikim.

                                      Anna Nowakowska

                                       insp. ds. rolnictwa i ochrony środowiska


