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Pani Agnieszka Lechowicz  
Prezes Zarządu Stowarzyszenia  
Obrona Zwierząt 
ul. 11 Listopada 29 
28-300 Jędrzejów 
e-mail: mazowieckie@obrona-zwierzat.pl  
 

 
Odpowiadając na wniosek o udzielenie informacji publicznej, który wpłynął  

do Urzędu Miasta Mińsk Mazowiecki w dniu 14 lutego 2022r., dotyczącej sposobu i skutków 
wykonywania zadania ,,opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie” 
przewidzianego ustawą o ochronie zwierząt przedstawiam następujące informacje: 
1. W mieście Mińsk Mazowiecki w 2021 r. wyłapywanie/odławianie zwierząt prowadził 

Zarząd Gospodarki Komunalnej w Mińsku Mazowieckim, ul. Tuwima 1, 05-300 Mińsk 
Mazowiecki. 

2. Opiekę nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie, w 2021 r. powierzono Fundacji 
Międzynarodowy Ruch na Rzecz Zwierząt - VIVA! z siedzibą przy ul. Kawęczyńskiej 16 
lok. 39, 03-772 Warszawa, na podstawie otwartego konkursu ofert.  
Zawarto również umowę na przyjmowanie, utrzymanie i opiekę nad bezdomnymi psami  
z terenu gminy Mińsk Mazowiecki z panem Pawłem Niecieckim prowadzącym działalność 
gospodarczą pod firmą Gabinet Weterynaryjny Paweł Nieciecki w miejscowości Kłoczew 
wykonującym działalność w zakresie prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt. 

3. W 2021 r. zapewniono na koszt miasta Mińsk Mazowiecki opiekę 32 psom i 3 kotom. 
4. W 2021 r. koszt realizacji zadania przewidzianego ustawą o ochronie zwierząt 

(wyłapywanie/odławianie, opieka, usługi weterynaryjne, dokarmianie, inne) wyniósł 
96 266,75 zł. 

5. W załączeniu kopie umów: 
a) z panem Andrzejem Mastalerzem prowadzącym działalność pod firmą ,,CITOVET”, 
b) z panem Kamilem Kędziorkiem prowadzącym działalność pod firmą ,,Baritus”, 
c) z panem Pawłem Niecieckim na przyjmowanie, utrzymanie i opiekę nad bezdomnymi 

psami z terenu gminy Mińsk Mazowiecki, 
d) z Fundacją Międzynarodowy Ruch na Rzecz Zwierząt - VIVA! o realizację zadania 

publicznego pt.: ,,Opieka nad wolno żyjącymi kotami w tym ich dokarmianie na terenie 
Miasta Mińsk Mazowiecki, 

e) z Fundacją Międzynarodowy Ruch na Rzecz Zwierząt - VIVA! o realizację zadania 
publicznego pt.: ,,Zapobieganie bezdomności kotów poprzez sterylizację albo 
kastrację wolno żyjących kotów na terenie Miasta Mińsk Mazowiecki. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sprawę prowadzi:  
Ilona Rosłaniec 
Starszy inspektor ds. dokumentacji organu wykonawczego 
e-mail: ilona.roslaniec@umminskmaz.pl 

mailto:mazowieckie@obrona-zwierzat.pl
mailto:ilona.roslaniec@umminskmaz.pl

	Urząd Miasta
	Mińsk Mazowiecki
	ul. Konstytucji 3 Maja 1
	05-300 Mińsk Mazowiecki

		2022-02-28T13:54:09+0100




