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Do Małgorzata Kuraś <gmina@zakrzew.pl> • mazowieckie@obrona-zwierzat.pl  

Witam, odpowiedź na wniosek z dnia 14.02.2022r. informuję:

1. Pan  Robert  Piątek,  prowadzący  działalność  gospodarczą  pod  nazwą:
Przedsiębiorstwo Usługowe Robert Piątek, Mąkosy Nowe 44, 26-631 Jastrzębia
Schroniska dla Zwierząt „Kocham Psisko”  tel. 601 077 428

2. Doraźnej opieki udzielał lekarz weterynarii: Przychodnią Weterynaryjną „ANIMAL” Paweł Ostrach,
ul. Warzywna 20, 26-600 Radom

3. W roku 2021 opiekę zapewniono 81 psom oraz 27 kotom.

4. Całkowity koszt zadania związany z opieką nad bezpańskimi zwierzętami wyniósł w roku 2021: 81
830,32 zł ( w tym na utylizację padłych zwierząt 3780,00zł)

5. Dokumenty w załączeniu.
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Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

Stowarzyszenie Obrona Zwierząt, KRS 0000292939, organizacja pożytku publicznego, której statutowym
celem działania jest ochrona zwierząt, zwraca się z uprzejmą prośbą o udzielenie informacji publicznej na
temat sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie”,
przewidzianego ustawą o ochronie zwierząt.

Prosimy o przysłanie pocztą elektroniczną na adres mazowieckie@obrona-zwierzat.pl krótkiej informacji:

1. z kim (imię, nazwisko lub nazwa, adres) gmina miała obowiązujące w 2021 r. umowy albo komu (imię,
nazwisko lub nazwa, adres) udzielała doraźnych zleceń wyłapywania/odławiania bezdomnych zwierząt?

2. z kim (imię, nazwisko lub nazwa, adres) gmina miała obowiązujące w 2021 r. umowy albo komu (imię,
nazwisko lub nazwa, adres) udzielała doraźnych zleceń zapewniania opieki bezdomnym zwierzętom?

3. ilu bezdomnym zwierzętom ( z podziałem na psy i koty) zapewniono opiekę na koszt gminy w 2021 r.? (nie
licząc zwierząt, którymi zajęto się w latach poprzednich)

4. jaki był w 2021 r. koszt realizacji całego zadania przewidzianego ustawą o ochronie zwierząt
(wyłapywanie/odławianie, opieka, usługi weterynaryjne, dokarmianie, inne)?
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