Urząd Miasta i Gminy w Bardzie
57-256 Bardo, Rynek 2
tel (0-74) 81 71 478-479, fax (0-74) 81 71 424
URZĄD MIASTA i GMINY
w Bardzie
pow. ząbków icki
woj, dolnośląskie
57-256 BARDO
tel. 8171478, 8171479, fax 8171424

Bardo, dn. 30.03.2009 r.
RIGN 0073/1/09 r.

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
Fundacja dla Zwierząt „Argos"
ul. Garncarska 37A
04-886 Warszawa

W odpowiedzi na pismo z dnia 18.03.2009 w sprawie udzielenia informacji publicznej
informuję:
1. Gmina Bardo nie miała i nie ma stałej umowy na wyłapywanie bezdomnych zwierząt
2. W 2008 i w 2009 roku Gmina Bardo nie zlecała odławianie psów.
3. Koszt odłowienia psa i umieszczenie go w schronisku -w zależności od firmyw rok 2008 wynosi ok. od 800 zł do 1550 zł. i 16 zł za każdy dzień przechowania do czasu
adopcji.
Dla rozwiązania problemu bezdomnych psów Gmina Bardo stosuje praktykę zawierania umowy
cywilno - prawnej na przechowanie a następnie opiekę nad psem za jednorazową kwotę 600 zł .
Obecnie w przygotowaniu są dwie umowy na adopcję bezdomnych psów.
W 2009 r. , UMiG Bardo zaopiekował się sową z amputowanym skrzydłem dla, której znaleziono
schronienie na wydziale weterynarii Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, przeprowadzono akcję
ratowania zagubionego w lesie cielaka.
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URZĄD MIEJSKI W BIELAWIE
58-260 Bielawa , Plac Wolności 1.
tel. (0-prefix-74) 832-87-58, fax (0-prefix-74) 83-35-838
e-mail:um@um. bielawa.pl

http://www.um.bielawa.pi

Bielawa, dnia 06.04.2009r.

Nr DO. 0717-.:'.~y09

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
Fundacja dla Zwierząt "Argos
ul. Garncarska 37 A.
04-886 WARSZAWA
dot: W/pisma z dnia 18.03.09r. w sprawie udzielenia informacji publicznej na temat sposobu
i skutków wykonywania zadania "opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie"
Odpowiadając na wniosek j.w. - uprzejmie informuję, że w roku 2008- nie
prowadziliśmy akcji wyłapywania bezdomnych zwierząt
Gmina Bielawa w ramach POROZUMIENIA MIĘDZYGMINNEGO przekazała
Stowarzyszeniu Przyjaciół Zwierząt „AZYL" z/s w Dzierżoniowie przy ul. Brzegowej 151- środki
na utrzymanie i prowadzenie
Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Dzierżoniowie
w wysokości 50.000,00 zł. Powyższa kwota przekazywana była w okresach comiesięcznych
(ryczałtowo) w wysokości: 4.166,66 zł.
Poniżej podaję zbiorcze zestawienie ilości psów przyjętych w poszczególnych miesiącach ub.r. do
schroniska z terenu Bielawy
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BIERUTÓW
56-<<20 Bierułow ul. .Ttonm.szki 12
f.eJ.071 :m iJ2 51

Bierutów, dnia 25.03.2009r.

GŚ 6134/02/2009

Biuro Ochrony Zwierząt
ul. Garncarska 37A
04-886 W a r s z a w a

W odpowiedzi na wniosek z dnia 18.03.2009r. o udzielenie informacji publicznej na
temat sposobu i skutków wykonywania zadania „ opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich
wyłapywanie" Urząd Miasta i Gminy Bierutów informuje :
- Gmina Bierutów w 2008 roku miała stałą umowę na wyłapywanie bezdomnych zwierząt z
Przedsiębiorstwem Produkcyjno Handlowo Usługowym „MarMac" Oleśnica, ul. 3 Maja 12,
- Liczba wyłapanych psów

7,

- Koszt realizacji całego zadania ( koszt usługi określony w umowie z PPHU „MarMac" oraz
jednorazowa za umieszczenie w schronisku - 9.978,20 zł.

Urząd Miasta i Gminy
w Bogatyni, ul. Daszynskiego l
Wydział Ochrony Środowiska
i Gospodarki Komunalnej

Bogatynia, 20 kwietnia 2009 r.

IOŚ.6134-5///MOTO9

Biuro Ochrony Zwierząt
ul. Garncarska 37 A
04-886 Warszawa

Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia uprzejmie informuje, iż zgodnie z ustawą o dostępie do
informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U Nr 112, póz. 1198) koszt realizacji całego
zadania związanego z ochroną nad bezdomnymi zwierzętami udostępniony jest w biuletynie
informacji publicznej na stronie internetowej www.bogatynia.pl.

Gmina Bogatynia realizuje zadania w zakresie ochrony nad bezdomnymi zwierzętami na podstawie art.
11 ust.2 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003 r. Nr 106 póz. 1002),
Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie w sprawie zasad i warunków
wyłapywania bezdomnych zwierząt (Dz. U. nr 116 póz. 753), na podstawie art. 7 ust 3 ustawy z dnia 13
września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2005 Nr 236 póz. 2008 ze
zm.)
Przedmiot zamówienia obejmuje wykonywanie usług polegających na :
1. Zbieraniu z terenu gminy Bogatynia padłych zwierząt zarówno pochodzących z hodowli jak
i żyjących w stanie dzikim,
2. Zabezpieczeniu i przewozie padłych zwierząt z terenu gminy Bogatynia do punktu zbiórki
w Dłużynie Górnej, a w wyjątkowych sytuacjach przekazanie padłych zwierząt podmiotowi
prowadzącemu działalność gospodarczą związaną z transportem i utylizacją zwłok
zwierzęcych lub ich części,
3. Obserwacji i nadzorze zwierząt pozbawionych stałej opieki wraz ze Strażą Miejską
i Towarzystwem Opieki nad Zwierzętami,
4. Dezynfekcji miejsc na terenie Gminy Bogatynia po padłych i rannych zwierzętach,
5. Interwencjach związanych z wyłapywaniem bezpańskich psów i kotów z terenu Gminy
Bogatynia na telefon.
6. Leczeniu, ubezpładnianiu, znakowaniu oraz w szczególnych

przypadkach eutanazji

bezdomnych zwierząt z terenu gminy.

sprawę prowadzi: |L
Magda szymków

Wydział Inwestycji i Ochrony Środowiska
ul. l Maja 29; 59-920 Bogatynia

Inspektor ds. ochrony środowiska i gospodarki komunalnej
Tel. O 75 77 32 407 wew. 41
POSIADAMY CERTYFIKOWANY PRZEZ PCBC S Jł.
e-mail: ochrona.srodowiska@boaatunia.pl
SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ - CERTYFIKAT NR 1418/2/20O8

W roku 2008 Gmina Bogatynia realizowała następujące zadania z zakresu opieki nad bezdomnymi
zwierzętami.:
W Gminnym Funduszu Ochrony Środowiska znalazły się następujące zadania:
l. Leczenie bezpańskich zwierząt i zabiegi ubezpładniające
W związku z realizacją tego zadania podpisano umowy z lekarzami weterynarii w zakresie
leczenia, sterylizacji, kastracji, oraz w szczególnych przypadkach eutanazji bezdomnych zwierząt.
Udzielono ok. 100 interwencji obejmujących leczenie zwierząt bezdomnych oraz wykonano ok.
200 usług w zakresie kastracji i sterylizacji zwierząt.
2. Znakowanie psów
Zaczipowano ok. 930 psów z terenu Gminy Bogatyni.
3. Odbiór padłych zwierząt
3.1.
Umowa współpracy w zakresie wywozu i unieszkodliwiania produktów ubocznych
pochodzenia zwierzęcego - surowiec kat. I i kat. II Nr IOS.OŚ. 2222 -1/26/08,
3.2. Umowa z firmą utylizacyjną Farmutil IOŚ.2222-5/109/08 z 02-01-2008 na odbiór surowca kat.
l i kat. 2.
4. Gmina odprowadziła składki dla Schroniska Zwierząt w Dłużynie Górnej na odławianie
i przetrzymywanie zwierząt w schronisku.
Rozliczenie płatne ryczałtowo, za każdy miesiąc po przedstawieniu faktury VAT oraz dokupaentów
rozliczeniowych do każdej z umów.

Z powa:
ZASTĘPCA B
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sprawę prowadzi-, b
Magda szymków i '

Wydział Inwestycji i Ochrony Środowiska
uL l Ma/a 29; 59-920 Bogatynia

Inspektor ds. ochrony środowiska i gospodarki komunalnej
Tel. O 75 77 32 4O7wew. 41
POSIADAMY CERTYFIKOWANY PRZEZ PCBC S.A.
e-ma.il: ochrona.srodou;ts>ca@boaatimia.pt
SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ - CERTYFIKAT NR 1418/2/2OO8

ui. Teatralna i a

59-700 Bolesławiec

Bolesławiec, dnia 20 kwietnia 2009 roku

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacja dla Zwierząt „ARGOS"
ul. Gancarska 37A
04-886 Warszawa

Odpowiadając na pismo z dnia 18 marca 2009 roku (do Urzędu Gminy wpłynęło
w dniu 27 marca 2009 r.) w sprawie wyłapywania bezpańskich psów na terenie gminy
Bolesławiec, uprzejmie informuję, że takie akcje nie były prowadzone w roku 2008 na
terenie naszej gminy.
Jak już wcześniej informowaliśmy w poprzednich informacjach, problem ten
rozwiązywany jest wspólnie z sołtysami wsi, którzy niejednokrotnie pomagają
w odnalezieniu właścicieli psów, bo tak naprawdę te każde zwierzę ma właściciela, sołtys
danej wsi jest w stanie wskazać właściciela wałęsającego się psa.
Ponadto prowadzimy na bieżąco oznakowanie i rejestrację psów, która pomaga
nam również w odnalezieniu właścicieli psów, wspólnie z Komisariatem Policji i Strażą
Miejską w Bolesławcu przeprowadzamy kontrole, które mają na celu wyeliminowania
problemów wałęsających się psów.

URZĄD MIASTA BOLESŁAWIEC
59 - 700 Bolesławiec, Rynek 41- Ratusz,
tel. sekretariat 075/ 645-64-00 fax 0757 645 64 02
e-mail: umboleslawiec@um.boleslawiec.pl
http://www.boleslawiec.eu,
http://www.um.boleslawiec.pl,
http://www. urn. boleslawiec. bip-gov. pl

KO.I/708.^09

NIP 612-000-98-05
REGON: 000524944
konto: PKO BP SA
oddział Bolesławiec

nr 98 1020 2137 0000 9002 0046 4230

Bolesławiec dnia 09.04.2009r.

Biuro Ochrony
Zwierząt
Fundacji dla Zwierząt „Argos"
ul. Garncarska 37 a
04-886 Warszawa
W odpowiedzi na pismo z dnia 18.03.2008r. w sprawie udzielenia informacji
publicznej na temat sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka nad
zwierzętami bezdomnymi i ich wyłapywanie" informuję, co następuje:
1. w 2008 r. Gmina Miejska Bolesławiec zawarła umowę na zapewnienie opieki
zwierzętom bezdomnym z Inspektoratem Towarzystwa Ochrony Zwierząt
ul. Zwycięstwa 58 w Białogardzie oraz podpisano umowę na
„ANIMALS"
okresowe zapewnienie opieki do czasu przekazania do schroniska z Zakładem
ZIELEŃ PLAN ul. Piastów 18 w Bolesławcu, a także na usługi weterynaryjne z
lekarzem weterynarii z terenu miasta Bolesławiec.
2. Do schroniska w Białogardzie Inspektoracie Towarzystwa Ochrony Zwierząt
„ANIMALS" ul. Zwycięstwa 58. przekazano 44 psy, natomiast osobom fizycznym
25 psów
3. koszt opieki nad zwierzętami bezdomnymi przekazanymi do schroniska wyniósł
132 436,00 zł koszt łącznie z transportem.
Koszt opieki weterynaryjnej w roku 2008 wyniósł 7 000,00 zł.

l ZASTĘPCA
PREZYDENTA MIASTA
Wiesław Ogrodnik

if.

Sprawę prowadzi:
Ryszard Bachowski
Biurowiec pok. 506
Tel. 075 645 6506

:

BURMISTRZ
Bolkowa

Bolków, dnia 26.03.2009r.

RN.6052 - 6/2009
Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji dla Zwierząt „ Argos"
ul. Garncarska 37A
04-886 Warszawa
Odpowiadając na pismo z dnia 18 marca 2009r. w sprawie udzielenia
publicznej informacji n/t sposobu i skutków wykonywania zadania

przez nasza Gminę

z zakresu opieki nad zwierzętami, informuję:
- Gmina Bolków nie posiada stałych umów ze Schroniskami dla Zwierząt ani też w zakresie
ich wyłapywania,
- w 2008r. w Schronisku dla Zwierząt umieszczono trzy bezdomne psy,
- koszt realizacji całego zadania w 2008r. wyniósł 9.365,93 zł,
- forma płatności: za wyłapywanie - gotówka, a za stałą opiekę w Schronisku- opłata za
każdego umieszczonego w Schronisku psa, po wystawieniu faktury.

r Jarosław Wroński

URZĄD GMINY BORÓW
ul. Konstytucji 3 Maja nr 22
57-160 BORÓW

tel.071 3933221; 3 9 3 3 0 2 2
fax 071 39 33 035

IOŚR-ROL 614371 /09

Borów, dnia 24 marzec 2009r.

BIURO
OCHRONY ZWIERZĄT
Fundacji dla Zwierząt „Argos"
ul. Gancarska 37A
04-886 Warszawa

W odpowiedzi na pismo z dnia 18.03.2009r. w sprawie sposobu i skutków
wykonywania zadania „ Opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie",
Gmina Borów udziela odpowiedzi na pytania zawarte w piśmie:

Ad. l
Gmina nie miała podpisanej umowy z żadną firmą na wyłapywanie zwierząt.

Ad 2
Koszt gminy w 2008r. wyniósł 414,24 tj. leczenie bezpańskiego psa, a następnie
przekazanie go pod opiekę osobie fizycznej.

Ad.3
Nie umieszczaliśmy zwierząt w schronisku.

Z upow

ijta Gminy

KierWnik,Referatu
Infrastruktur/ Oc*"fw< ó.-,,^^, i Rolnictwu

r>

Brzeg Dolny lł.05.2009r.

URZĄD MIEJSKI

56-120 Brzeg Dolny, ul. Kolejowa 29
tel.sekr.3195-ii7.fax 3196-396

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacja dla zwierząt „Argos'
Ul. Garncarska 37a
04-886 Warszawa

W odpowiedzi na pisma z dnia 18.03.2009r. i 04.05.2009r. w sprawie udzielenia
informacji na temat sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi
zwierzętami i ich wyłapywanie" informuję:
- Gmina Brzeg Dolny ma podpisaną umową z Lecznicą zwierząt „Podaj Łapę" która,
świadczy usługi lekarsko- weterynaryjne, przeprowadza w uzasadnionych przypadkach
sterylizacje i kastrację bezdomnych psów i kotów oraz wyłapuje i oddaje do adopcji
bezdomne zwierzęta,
- Na podstawie w/w umowy oddano do adopcji 11 psów i 7 kotów, poddano sterylizacji 6
kotek i dodatkowo świadczono różnego rodzaju usługi weterynaryjne,
- Koszt realizacji zadania w 2008r. wyniósł 13.460,80zł. Forma płtności za usługę jest
ryczałtowa.
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^4\ Burmistrza
"pCŁgrt^l^o

Główny Specjalista

000528540
Urząd Miasta i Gminy
ul. Sienkiewicza 6
57-500 BYSTRZYCA KŁODZKA
tel. (074)811 7600 fax (074/811 1588

RGŻ 7080/1/2009

Bystrzyca Kłodzka, dnia 25.03.2009 r.

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
Fundacji dla Zwierząt „Argos"
ul. Garncarska 37 A
04 - 886 Warszawa

Dotyczy: odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej z dnia 18.03.2009 r.
1. Czy i z kim gmina miała w 2008 r. stałe umowy albo udzielała zleceń na wyłapywanie
bezdomnych zwierząt i/lub zapewnianie im dalszej opieki?
W 2008 roku Gmina posiadała stałą umowę ze Schroniskiem dla Zwierząt „AZYL",
ul Brzegowa 151, 58 - 200 Dzierżoniów na wyłapywanie i zapewnienie dalszej opieki
bezdomnym zwierzętom (psom) .
2. Jakie są zbiorcze dane liczbowe o zwierzętach wyłapanych i/lub utrzymywanych na koszt
gminy w 2008 roku?
W 2008 roku Gmina Bystrzyca Kłodzka przekazała 2 bezdomne psy do Schroniska dla
Zwierząt „AZYL" w Dzierżoniowie oraz udzielono pomocy weterynaryjnej 3 bezdomnym
psom.
3. Jaki był w 2008 r. koszt realizacji całego zadania i jaka była forma płatności za opiekę
(jednorazowa za umieszczenie w schronisku, ryczałtowa, oparta na bieżącej ewidencji
zwierząt przebywających pod opieką, inna?)
Ogólny koszt poniesiony przez Gminę w 2008 roku na opiekę nad bezdomnymi
zwierzętami wyniósł: 18.546,67,- zł.
Zadania polegające na przekazywaniu bezdomnych psów do schroniska były realizowane
na zasadzie miesięcznej opłaty ryczałtowej (1667,- zł miesięcznie x 6 miesięcy) oraz
jednorazowej opłaty wpisowej na tworzenie miejsc dla bezdomnych psów w Schronisku
„AZYL" w Dzierżoniowie w wysokości 5.000,- zł.
Wykonywanie usług weterynaryjnych, polegających na udzielaniu pomocy bezdomnym
zwierzętom, przez lekarzy weterynarii były realizowane w formie umowy zlecenia.

Otrzymuje:
p. adresat,

2. aa.

Monika Romanowska
(0748117649)

Burmistrz
Kłodzkiej
a Surma

URZĄD MIASTA I GMINY

Chocianów 21.04.2009 r.

ul. Ratuszowa 10
59-140 Chocianów
Nr RGM 6134-6/09-2

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacja dla Zwierząt „Argos"
ul. Garncarska 37A
04-886 Warszawa

W odpowiedzi na Wasze pismo z dnia 18.03.2009 r. (data wpływu 23.03.2009 r.)
dotyczące pozyskania informacji na temat sposobu i skutków wykonywania zadania „ opieka
nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie" przewidziane ustawą o ochronie zwierząt
informuję że:
• Gmina Chocianów miała w 2008 r. podpisaną umowę z Prywatną Wielobranżową
Firmą Usługową „HART" Dozór Sanitarno-Porządkowy ul Mikołaja Kopernika 12/5,
58-160 Świebodzice oraz ze Schroniskiem dla Bezdomnych Zwierząt ul. Ceglana l,
59-220 Legnica.
• W ramach wykonywanych zadań na koszt Gminy utrzymywanych było 9 zwierząt - psów.
• Koszt realizacji całego zadania wyniósł 19.768,14 zł. Firma „Hart" dokonuje odłowu
i transportu zwierząt na zlecenie, natomiast forma płatności ze Schroniskiem dla Bezdomnych
Zwierząt w Legnicy oparta jest na bieżącej ewidencji zwierząt przebywających pod ich
opieką.

Z twrx BURMISTRZA
mg

Sekretarz Miasta i 'Gminy

Sprawę prowadzi: Zbigniew Zieliński insp. ds. ochrony środowiska nr kontaktowy (076) 8185020 wew. 114
Otrzymują:

1) Adresat,
2) RGM a/a.
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W CHOJNOWIE

WYDZIAŁ ROZWOJU
GOSPODARCZEGO

P* Zamkowy l, 59-225 Chojnów

rhoinńw
UHOjnOW

RG-III.0717/24/09

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacja dla zwierząt "Argos"
ul. Garncarska 37A
04-886 Warszawa

Odpowiadając na pismo z dnia 23.03.2009r. w sprawie wykonywania zadania,
s opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie,przywidzianego ustawą
o ochronie zwierząt, Urząd Miejski w Chojno wie informuje:
- gmina w 2008r zleciła transport bezdomnych psów do schroniska firmie
Zbigniewa Parucha z siedzibą w Jaworze przy ulicy Legnickiej.
- w 2008r. wyłapano na terenie gminy l O bezpańskich psów
- koszty poniesione przez gminę na wykonanie w/w zadania wyniosły
4049,00zł.

NACZ
Wydziału R

mar int.

OD :URZftD GMINY W CHOJNOWIE

11 MflJ. 2009 14:24

NR FfiKSU :0768187587

URZĄD GMINY
59-225 w Chojtiowie

ul. Fabryczna 1

Wydział inwestycji, Rolnictwa,
Geodezji i Gospodarki Gruntami

Chojnów, dnia 10.04.2009 r,

RGG.7081/R/5" /09

\

Biuro
Ochrony Zwierząt
Fundacja dla Zwierząt „Argos"
Ul. Garncarska 37 A
04-886 Warszawa

dotyczy : Wniosku o udzielenie informacji publicznej

Uraąd Gminy w Chojnowie odpowiadając na Wasze pismo / dnia 23 marca 2009 r
dotyczące sposobu i skutków wykonania /adania "opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich
wyłapywaniem" informuje w kolejności zadanych pytań :
1. Gmina Chojnów w roku 2007 nic miała podpisanej stałej umowy na wyłapywanie
be/domnyeh zwierząt. Wykonanie interwencyjnych odłowów bezpańskich psów
zleciła firmie :
Prywatn a Wi cl obran żowa f irnia U słu gowa
„HART"
Dozór Sanitarno - Porządkowy
Jamróz Sławomir
;
ul. Kopernika 12/5
58-160 Świebodzice
2. W 2007 r. odnotowano pięć wyłapanych psów, którym /apewniono opiekę w
schronisku - odiów jak i koszty utrzymania psa w schronisku poniosła gmina w
całości.
3. W 2007 r. całkowity koszt poniesiony na wyłapanie i opiekę dla psów wyniósł
Wyłapanie psów wraz z transportem do schroniska - 5 537,09 zł
pobyt psów w schronisku • • 5 904,60 /ł
RAZEM: 1.1 441,09 zł
Opłaty nastąpiły na podstawie faktur.

STR. l

URZĄD GMINY

hc

57-211 C1EPŁOWODY
ul. Kolejowa 3
tel. 074/810 35 56, fax 074/ 810 32 28
identyfikator 000536663
NIP 887-11-67-517

OŚR- 6134-2/09

Ciepłowody, 2009-04-07

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji dla Zwierząt
„ARGOS"
ul. Garncarska 37A
04-886 Warszawa

W odpowiedzi na pismo z dmą 18.03.2009 r. dotyczące udzielenia
informacji publicznej na temat sposobu wykonywania zadania „opieka nad
bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie", Urząd Gminy Ciepłowody
informuje, że na terenie Gminy w 2008 r. nie wystąpiły przypadki wyłapywania
bezdomnych zwierząt.
Wyłapywanie bezdomnych zwierząt (jeżeli wystąpi taki przypadek) odbywa się
na podstawie niesformalizowanej współpracy ze schroniskami.
Urząd nie podpisał umowy z konkretnym przedsiębiorcą świadczącym usługi
w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami.
Z poważaniem

JanBajtek

Urząd

Gminy Czarny Bór

ul. XXX-lecia PRL 18 ; 58-379 Czarny Bór
tel. (0*74) 845 01 39; 845 01 37; 845 00 05
fax (0*74) 845 00 06
e-mail: czarny-bor@bazagmin.pl; czarny-bor@xl.wp.pl
http://www.czarny-bor.bazagmin.pl
NIP: 886-10-10-205
Regon: 000533771

RGMG,RiL-7080/3/2009

Czarny Bór, 2009.03.24

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
Fundacji dla Zwierząt „ARGOS'
ul. Garncarska 37 A
04-886 WARSZAWA

Dotyczy: Informacji ni. opieki bezdomnymi zvvierzętami

Odpowiadając na Państwa pismo z dnia 18 marca br. uprzejmie informuję, iż:
1.

Gmina nie posiada stałej umowy z podmiotami prowadzącymi schroniska w celu
wyłapywania i opiekę nad bezdomnymi zwierzętami. W razie potrzeby usługa ta zostaje
zlecana.
2.
W roku 2008 zgłoszono do wyłapania i przekazania do schroniska dla zwierząt 2 bezdomne
psy.
3.
Wydatkowana z budżetu gminy kwota - 3.118 zł ( koszt wyłapania, przyjęcie do schroniska
oraz usługi weterynaryjnej.
Zup. W
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Czernica, dnia 03.04.2009 r.
UG.Rol.6134/1/2009

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
Fundacji dla Zwierząt „Argos"
ul. Garncarska 37 A
04-886 Warszawa

W odpowiedzi na wniosek z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie udzielenia informacji na temat
sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie",
Urząd Gminy Czernica informuje, iż:
-

Gmina Czernica współpracuje z Przedsiębiorstwem Produkcyjno - Handlowo - Usługowym

„MarMac", ul. 3 Maja 12, 56-400 Oleśnica,
-

Gmina Czernica zleciła wyłapanie dwóch bezdomnych psów; w 2008 roku gmina utrzymywała

dziewięć bezdomnych psów oraz sześć bezdomnych kotów,
-

na realizację przedmiotowego zadania w 2008 roku gmina wydatkowała kwotę 10257,00 zł (z

czego 4512,00 to kwota za wyłapanie, kwarantannę i przyjęcie psów do schroniska).

Z poważaniem
PODINSPEKTOR

ds, rolnictwa i ichrofiy środowiska
*j?rf*- >«.?" ;':*-'

55-003 Czernica, ul. Kolejowa 3, telefon: 071-318-01-23, faks: 071-318-01-24, www.czernica.iap.pl,
e-mail: czernicafgjiap.pl

04/03 2029 11:16 FAI

ii 001

URZĄD GMINY
55-216 DOMANIÓW
woj. dolnośląskie
Nr 7081/1/09

Domaniów, 2009.03.24

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
ul. Garncarska 37 A
04-886 Warszawa

W nawiązaniu do Waszego wniosku z dnia 18 marca br, o udzielenie
informacji na temat opieki nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywaniem Urząd
Gminy w Domaniowie informuje:
- w roku 2008 urząd zlecił wyłapanie 6 bezdomnych psów z zapewnieniem dalszej
ich opieki,
- koszt realizacji tego zadania wyniósł 4310 złotych.

URZĄD MIEJSKI
w Dusznikach-Zdroju

u! Rynek 6.57-340 Duszniki-Zdró]
tel. 074 / 8697660, FAX 074/8669025
NIP 883-10-14-782, REGON 000524980

Duszniki Zdrój 20.04.2009 r.

GKK/6134/03/09

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
ul. Garncarska 37 A
04-886 Warszawa

W odpowiedzi na wniosek z dnia 18.03.2009 r. informuję, że:
1. Gmina Duszniki Zdrój nie ma podpisanej stałej umowy na wyłapywanie bezdomnych
zwierząt i/lub zapewnienia im opieki.
2. W roku 2008 gmina poniosła koszt umieszczenia l bezdomnego psa w schronisku.
3. W 2008 roku jednorazowy koszt umieszczenia zwierzęcia w schronisku wyniósł 900 zł.

ZASTAĆ

ł / f ••r i

l/l

Edyóard Kondranuk

URZĄD GMINY
56-504 Dziadów* Kłoda
ul. Oleśnicka 1

Dziadowa Kłoda dnia 26.03.2009r

woj .
Identyfikator 000533S4S

BIURO OCHRONY
ZWIERZĄT
Fundacji dla Zwierząt
„Argos"
ul. Garncarska 37 A
04-886 Warszawa

W związku z wnioskiem o udzielenie informacji publicznej
dotyczącej opieki nad bezdomnymi zwierzętami Urząd Gminy w Dziadowej Kłodzie
wyjaśnia co następuje:
l .W 2008r Gmina miała zawartą umowę na zabieranie i utrzymywanie bezdomnych zwierząt
z Fundacją „Mali Bracia Św. Franciszka" \v Opolu.
2.K ażdego roku większość bezdomnych zwierząt przygarniają mieszkańcy gminy
jednakże w roku 2008 Gmina przekazała do schroniska fundacji 2 bezdomne psy;
3.Kos zt realizacji zadania w 2008 r wyniósł 800,00 zł, w tym jednorazowa opłata za
utrzymywanie jednego psa w schronisku 300,00zł oraz transport 200,00zł.

Z-ca

WÓJCTA
erzyk

URZĄD GMINY DZIERŻONIÓW

58-200 Dzierżoniów ul. Szkolna 14
fax.

telefon (074)831-54-62, (074)831-54-66

831-52-15
(NBP: 882-10-08-981
REGON: 890717875 Gmina)
http://www.ug.dzierzoniow.pl
e-mail: sekretariat@ug.dzierzoniow.pl

MK- 7080/05/2009

Dzierżoniów, dnia 16.04.2009 r.

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji dla Zwierząt „Argos"
W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej w sprawie
„opieki nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywaniu" Urząd Gminy Dzierżoniów
informuje, że zgodnie z porozumieniem zawartym w dniu 24 listopada 2005r.
pomiędzy Gminą Dzierżoniów, Gminą Miejską Świdnica, Gminą Bielawa i Gminą
Miejską Dzierżoniów w sprawie określenia współpracy w zakresie zapewnienia opieki
bezdomnym zwierzętom Burmistrz Miasta Dzierżoniów ogłosił konkurs na wyłonienie
podmiotu, który będzie prowadził na terenach gmin objętych porozumieniem zadanie
publiczne w zakresie zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom. Konkurs ten został
przeprowadzony dnia 28 grudnia 2005r. na zasadach określonych w ustawie z dnia
24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Do konkursu
przystąpiły dwie organizacje pozarządowe - Stowarzyszenie Przyjaciół Zwierząt
„AZYL" z Dzierżoniowa - oferta nr I oraz Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami
w Polsce, Okręg w Jeleniej Górze, Koło w Dzierżoniowie - oferta nr II. Konkurs
wygrała oferta nr I i w/w zadanie prowadzić będzie w okresie od l stycznia 2006r. do
31 grudnia 2008r.
Zgodnie z porozumieniem i umową zawartą w dn. 24.02.2006 r. oraz aneksami do
umowy Gmina Dzierżoniów przeznaczyła w 2008 roku 24950,00 zł na wykonanie
zadania w równych miesięcznych ratach z zarezerwowanym limitem 25 szt. psów na
rok.
W ramach realizacji zadania w 2008 r. odłowionych zostało 24 psy, z czego 11 psów
zostało oddanych do adopcji, zanotowano 6 upadków oraz uśpiono 5 psów. Na
utrzymaniu gminy z roku 2007 pozostało 14 psów, a na koniec grudnia 2008 r.
pozostało 16 psów.

wó

Otrzymują:
1.

Biuro Ochrony Zwierząt Fundacji dla Zwierząt „Argos"
04-886 Warszawa, ul. Garncarska 37a
2. A/a
Sporządził: Tomasz Cieżak, telefon 74 / 8321453.

Urząd Miasta

Rynek l, 58-200 Dzierżoniów
tel.: +48 74 645 0800, fax: +48 74 645 0801

http://www.um.dzierzoniow.pl

e-mail:um@um.dzierzoniow.pl

Wydział Organizacyjny

lW|KD7lO^Jr%I?V7Tn
IL«IV«\§lil|7I /IW^WIJ l

tel.: +48 74 645 08 13

e-mail: um@um.dzierzoniow.pl

Dzierżoniów, dnia 25 marca 2009r.
OR- 0566/13/2009

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacja dla Zwierząt ARGOS
ul. Garncarska 37A
04-886 Warszawa
Dotyczy: wniosku o udostępnienie informacji publicznej z dnia 18.03.2009r.
W odpowiedzi na Państwa wniosek o udostępnienie informacji publicznej, przekazuję poniżej
wnioskowane dane:
1. Gmina Miejska Dzierżoniów w ramach zadania opieki nad bezdomnymi zwierzętami posiada
umowę ze Stowarzyszeniem

Przyjaciół Zwierząt AZYL w Dzierżoniowie (organizacja

pozarządowa). W ramach tej umowy Gmina dofinansowuje Stowarzyszenie, które prowadzi
schronisko dla zwierząt w Dzierżoniowie. W ramach umowy Stowarzyszenie wyłapuje,
a następnie opiekuje się bezdomnymi zwierzętami w schronisku w Dzierżoniowie.
2. Wszystkie bezdomne psy z Dzierżoniowa trafiają do schroniska w Dzierżoniowie. W 2008
roku do schroniska z terenu Dzierżoniowa trafiło łącznie 84 psy.
3. W ramach zawartej umowy Gmina dofinansowuje Stowarzyszenie Przyjaciół Zwierząt AZYL
na zasadach określonym w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
Roczna dotacja w 2008r. wyniosła 80.000 zł. Dotacja wypłacana jest w ratach miesięcznych
w wysokości 1/12 dotacji rocznej.
Z poważaniem
sekretarz Miasta
Anna Grochowina

godziny przyjęć:
od poniedziałku do piątku: 07:30-15:30,
we wtorki: 07:30-16:00

Urząd Miasta w Dzierżoniowie
posiada certyfikat
Zintegrowanego Systemu Zarządzania

\ł>

URZĄD GMINY
w GAWORZYCACH
59-180 G A W O R Z Y C E
POWAT POLKOWICE

teł.831 -62-85 fax 831-62-86
N1P 693-12-46-485

OS 7062/19/09

Gaworzyce, dnia 14 kwietnia 2009 r

Biuro Ochrony Zwierząt
ul. Garncarska 37A
04-886 Warszawa

Odpowiadając na Państwa wniosek o udzielenie informacji
publicznej z dnia 18 marca 2009 r., Urząd Gminy w Gaworzycach
informuje, iż w 2008 roku nie podpisano umowy stałej i nie zlecano
wyłapywania bezdomnych zwierząt.
W związku z powyższym nie były również realizowane
czynności opisane w pkt. 2-3 Państwa wniosku.

Zup.

a Gminy

Honorata Ma^sfco-Lesicwfc
Sekwarz Gmmy

Głogów: 2009-04-07

Urząd Gminy Głogów
ó?-30 Staw*. A Sbfca* S, VI Cś IKiS SS.ŁLI!*

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT FUNDACJI
DLA ZWIERZĄT "ARGOS"
Garncarska 37A
04-886 Warszawa
Numer pisma: RK.7082-0008/001/2009
Dotyczy, udzielenia informacji na temat sposobu i skutków wykonywania zadania pn. "opieka
nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie".

W odpowiedzi na Państwa pismo z dn a 24 marca 2009 r. dot. udzielenia informacji
publicznej na temat sposobu l skutków wykonywania zadania pn. „Opieka nad bezdomnymi
zwierzętami i ich wyłapywanie" informuję, co następuje'
1. W 2008 r. gmina Głogów miała podpisaną stałą umowę na wyłapywanie bezdomnych
zwierząt i zapewnienia im opieki zfirmąPPHU „Berpo!" Krzysztof Berkowicz.
2. W 2008 r. na terenie gminy Głogów odłowiono sześć psów.
3. Koszt realizacji całego przedsięwzięcia wyn:ósł: 7655,35 zł (w tym zakup karmy i usługi
weterynaryjne)

Forma płatności - Każdorazowo, jeśli istnieje konieczność świadczenia

usługi weterynaryjnej i zakupu karmy.

Z up/.(/WóJTA
Bartląmicj Zimny
Kierownik Rtffftratu Komunelnegc
Srodowjbko ' Rolnictwa

Otrzymują:
1. Biuro Ochrony Zwierząt Fundacji dla Zwierząt „Argos", u' Garncarska 37 A, 04-886 Warszawa;
2. A/a.

Alina Kaleta, 076 836 55 58.

PREZYDENT MIASTA GŁOGOWA

67-200 Głogów, Rynek 10, tel. (76) 7265 401; fax (76) 7265 598
www.glogow.pl; prezydent@pro.onet.pl

Głogów dnia 06 kwietnia 2009 roku

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji dla Zwierząt „Argos'
ul. Garncarska 37 A
04-886 Warszawa
WK.DGM-7015/

/2009

W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji na temat sposobu i skutków
wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie" w roku
2008, informuję co następuje:
1. Gmina Miejska Głogów w roku 2008 miała podpisaną umowę z Panem Krzysztofem
Berkowiczem prowadzącym działalność pod nazwą „BERPOL" 67-221 Białołęka 33/1
na wyłapywanie bezdomnych zwierząt.
2. Ogółem w roku 2008 wyłapano
-45 psów
- do schronisk odwieziono
•• 4 psy
- do adopcji oddano na przestrzeni roku
- 27 psów
3. Koszt realizacji całego zadania w roku 2008 wyniósł
- 104.000,66 zł
w tym:
-wyłapywanie
- 30.920,21 zł
- pobyt 4 psów w schronisku
- 4.698,33 zł
(opłata dzienna za pobyt jednego psa -13,64 zł)
- pomoc weterynaryjna
6.442,12 zł
- dopłata Gminy do szczepień p.wścieklizn!e
- 19.752,00 zł
- zakup 1300 mikroprocesorów
- 20.606,00 zł
- świadczenie ,usługi wszczepienia mikroprocesora
- 21.582,00 zł.
Rozwiązanie problemu bezdomnych zwierząt przez Gminę
Miejską jest zadaniem
priorytetowym. Gmina ma podpisaną umowę na przetrzymywanie bezdomnych psów w
Schronisku w miejscowości Turek. Jednak z uwagi na koszty (dojazd plus stawka dzienna)
psy odwożone są sporadycznie. Ścisła współpraca ze Stowarzyszeniem Opieki nad
Zwierzętami działającymi na terenie Głogowa pozwala na organizowanie „przechowalni dla
psów" do czasu powstania schroniska na terenie naszego miasta.
Jesteśmy otwarci na wszelkie formy współpracy mającej na celu pomoc zwierzętom.

MW

EZYDENTA MIASTA

-.J,,,-

Strona l z l

Argos/BOZ
Od:
Do:
Wysłano:
Temat:

"GIOŚ UM Głuszyca" <gios@gluszyca.pl>
<boz@boz.org.pl>
1 kwietnia 2009 08:43
opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie

Urząd Miejski w Głuszycy informuje, że w roku 2008 nie miał stałej umowy na
wyłapywanie bezdomnych zwierząt. W roku 2008 nie były zlecane usługi
dotyczące odłowu bezpańskich psów.
Z poważaniem
Andrzej Poniewierski

2009-04-01

'
URZĄD MIASTA I GMINY W GÓRZE
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
ul. Mickiewicza l
56 - 200 Góra
Województwo Dolnośląskie
tel. (065) 544-36-00 fax. (065) 543-26-58
www. gora.com.pl e-mail: info@gora.com.pl

Góra, dnia 30 marca 2009 r.

GK.7082-4/09

BIURO OCHRONY PRZYRODY
Fundacja dla Zwierząt „Argos"
ul. Garncarska 37A
04-886 Warszawa

Odpowiadając na złożony przez Państwo wniosek z dnia 23 marca 2009 r.
o udzielenie informacji publicznej, uprzejmie informuję, że:
1. W 2008 roku Gmina Góra nie miała podpisanej umowy na wyłapywanie bezdomnych
zwierząt.
W

2008

roku

Gmina

Góra

zleciła

wyłapanie

l

bezdomnego

psa

Firmie IZBUD Grzegorz Wróblewski, ul. Śmigielska 64, 64-000 Kościan.
2. Na terenie Gminy Góra w 2008 roku zostało wyłapanych osiem psów.
3. W 2008 roku koszt realizacji zadania - opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich
wyłapywanie wyniósł:
-

z tytułu odławiania bezdomnych zwierząt - 700,00 zł

-

zakup karmy - l 990,08 zł

-

zakup wyposażenia dla psów - 4 138,04 zł
usługi weterynaryjne - l 262,72 zł

-

inne - 457,50 zł

STRZA
Nać;
Komun

Sprawę prowadzi: Małgorzata Tupta, referent, pokój r.r 104, tel. 065 544 36 23, e-mail: tupta@gora.com.pl

:.:,

spodarki
rodowiska
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.150 GRĘBOCICE
powiat Polkowice
..r i rloinoślaskie

Grębocice, dnia 26.03.2009 r.

RZPiGN 7082/1/2009

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacja dla Zwierząt „Argos"
ul. Garncarska 37A
04-886 Warszawa

Dotyczy: opieki nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywania.

W roku 2008 gmina udzielała zleceń zgodnie ze zgłoszeniami otrzymanymi od
sołtysów lub mieszkańców o bezdomnych zwierzętach przebywających w miejscowościach
na terenie gminy( były to psy głównie porzucone przez ich właścicieli). W ciągu roku
odłowiono 12 psów. Psy z terenu gminy transportowała firma „HART" Prywatna Firma
Usługowa Dozór Sanitarno - Porządkowy, 58-160 Świebodzice ul. Mikołaja Kopernika 12/5.
Psy zostały oddane do schronisk:
- Stowarzyszenie Przyjaciół Zwierząt Azyl ul. Brzegowa 151, 58-200 Dzierżoniów (4 szt.)
- IZBUD Grzegorz Wróblewski 64-000 Kościan, ul. Śmigielska 64 (7 szt.)
- l suczka po sterylizacji została zaadoptowana.
Z budżetu została wydana kwota 32.096,03 zł, wyłapywanie i przyjęcie zwierząt do
schroniska było ustalane indywidualnie - kwota była jednorazowa a wysokość różna.
Gmina nie ma podpisanej stałej umowy na wyłapywanie bezdomnych zwierząt.

Z loj./WÓJT,
mgr WytA Jakubowska-Leśniak
P7

OM>MV

strona l z

Od:
Do:
Wysłano:
Temat:

<t.kurkiewicz@gromadka.pl>
<boz@boz.org.pl>
4 maja 2009 18:18
zwierzęta

Odpowiadając na Państwa wniosek o udzielenie informacji publcznej na temat sposobu i skutków
wykonywania zadania " opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie" przewidzianego ustawą o
ochronie zwierząt.
Informuje się, że w roku 2008 Gmina Gromadka nie podpisała umów ani nie udzielała zleceń na
wyłapywanie lub zapewnienie opieki dla bezdomnych zwierząt.
Z poważaniem
Tomasz Kurkiewicz
tek. 075 738 24 52

2009-05-04

Urząd Gminy i Miasta
ul. Rynek l, 59-620 Gryfów Śląski
tel.(075)7812913
e-mail: inwest@gryfow.pl

Gryfów Śląski, dnia 16.04.2009 r.

WT. EK. 7080-1/09
Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji dla Zwierząt „Argos"
ul. Garncarska 37A
04-886 Warszawa
dot. Waszego pisma : znak -bez numeru, które otrzymaliśmy w dniu 24.03.2009r.
Gmina nie ma własnego schroniska dla zwierząt oraz nie ma podpisanej umowy
z żadnym schroniskiem. Zwracaliśmy się z zapytaniem do kilku schronisk o
możliwość zawarcia umowy na usługi związane z bezdomnymi zwierzętami
jednak uzyskaliśmy odpowiedzi negatywne z powodu przepełnień jakie tam
panują. Na dzień dzisiejszy, mamy umowę ze Schroniskiem w Jeleniej Górze ,
na wyłapywanie i odbiór bezdomnych zwierząt, jednak pod warunkiem, że w
danym momencie schronisko będzie miało taką możliwość.
W Gryfowie Śląskim są osoby należące do Towarzystwa Opieki nad
Zwierzętami w Jeleniej Górze . Osoby te we własnym zakresie zajmują się
rożnego rodzaju pomocą taką jak dokarmianie zwierząt, pomoc w szukaniu
nowych właścicieli bezpańskim psom, jak również zdobywanie karmy od
sponsorów. Koszty gminy, to pomoc w leczeniu oraz zakupie karmy w wysokości
ok. 1000 zł. W ubiegłym roku, żadne ze schronisk nie przyjęło od nas
bezpańskich zwierząt.

Sprawę prowadzi Krystyna Samborska
Pok. 6, tel (075) 7813953

U R Z Ą D G Mi N

Y

JANOWICE WIELKIE
ul. Kolejowa i,r £

Janowice Wielkie 2009-04-02

lelfe (0-/b") 75-15-12175-'>b-i&S, '^

UG.TCH /6056/330/647/ A /09

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
Fundacji dla Zwierząt „Argos"
ul. Garncarska 37A
04-886 WARSZAWA
Dotyczy : Waszego pisma z dnia 18.03.2009r w sprawie opieki nad
zwierzętami bezdomnymi na terenie Gminy Janowice Wielkie.
Odpowiadając na Państwa pismo uprzejmie informuję , że :
1. Gmina Janowice Wielkie nie ma podpisanej stałej umowy na
wyłapywanie bezdomnych zwierząt
2. Działania w tym zakresie w dalszym ciągu sprowadzaj ą się
wyłącznie do interwencyjnego odłowu pojedynczych psów
3. W roku 2008 nie było odłów interwencyjnych psów na terenie
Gminy Janowice Wielkie
4. Schronisko dla Zwierząt w Jeleniej Górze prowadzi odłów zwierząt
na zlecenie /koszt odłowu wraz z pozostałymi kosztami wynosi
ponad 600zł/l psa/
Sytuacja z roku poprzedniego nie uległa zmianie i ze względu na
bardzo wysoki koszt opieki nad bezdomnymi zwierzętami /tj.
odłów,transport, badanie weterynaryjne i 14 dniowy pobyt psa w
schronisku oraz uśpienie/, działania Gminy ograniczaj ą się do
doraźnych przeważnie wynikających z zagrożenia , a nie
systematycznych odłowów, choć na pewno jest taka potrzeba.
WÓJT

JANOWI

,KI E

Urząd Miejski w Jaworze
Wydział Gospodarki Komunalnej

Rynek 1,59-400 Jawor
woj. dolnośląskie

Jawor, dnia 14 kwietnia 2009 r.

GK 7081 - 17/2009

Biuro Ochrony Zwierząt

Fundacji dla Zwierząt „Argos'
04-886 Warszawa
ul. Garncarska 37 A

W odpowiedzi na pismo z dnia 11.02.2008 r. w sprawie
informacji publicznej dotyczącej
sposobu i skutków
udzielenia
wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich
wyłapywanie" przewidzianego ustawą o ochronie zwierząt Urząd Miejski w
Jaworze informuje, że w roku 2008 podpisano następujące umowy:
na wyłapywanie bezpańskich , wałęsających się zwierząt bez opieki
na terenie miasta Jawora z firmą Prywatna Wielobranżowa Firma
Usługowa „HART" - Dozór Sanitarno - Porządkowy, Sławomir Jamróz, ul.
Mikołaja Kopernika 12/5, 59-160 Świebodzice.
- przyjmowanie na pobyt psów bezdomnych odbywało się na podstawie
zleceń do schronisk w Dzierżoniowie, Białogardzie i Kościanie. W roku
2008 Wyłapano 12 psów, w schronisku umieszczono 8 bezpańskich psów
pozostałe po sprawdzeniu czytnikiem i odnalezieniu właścicieli w rejestrze
wg numeru indexel oddano właścicielom.
- płatności za opiekę regulowano na podstawie wystawianych przez
podmioty faktur, poniesione koszty to kwoty:
-

Wyłapywanie psów i transport do schronisk - 9.045,04 zł
Schronisko
- 8.576,00 zł
Z poważaniem

NACZELNIK WYDZIAŁU
GospodarkLKomunaln ej
Sprawę prowadzi: M, Maciejczak

l \/
Wiesław Wmaarowicz
V

Jaworzyna Śląska 25.03.2009 r.

IGK 7080/2/09

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji dla Zwierząt"Argos'
ul. Garncarska 37 A
04-886 WARSZAWA

Dotyczy : wniosku o udzielenie informacji publicznej
W odpowiedzi na pismo z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie udzielenia informacji na
temat sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich
wyłapywanie" poniżej przedkładam informację z jego wykonania.
l .W 2008 roku w celu zapewnienia opieki nad zwierzętami Gmina zawarła roczną
umowę z Towarzystwem Przyjaciół Zwierząt „AZYL" Schronisko dla Zwierząt
ul.Brzegowa 151 58 - Dzierżoniów.
2. Łącznie w 2008 roku w/w schronisko przyjęło z terenu Gminy 5 psów( na przyjęcie
tej liczby zwierząt opiewała umowa a łączny koszt realizacji zadania wyniósł 12 500zł).
3.W ramach powyższej kwoty dokonano jednorazowej opłaty w wysokości 2500 zł( za
utrzymanie 5 stanowisk dla psów) pozostała kwota w wysokości 10 000 zł stanowiła
opłatę ryczałtową płaconą w miesięcznych ratach.

BURMISTRZ
. H/\ftS^^*'

Grzegorz Grzeoorzewicz
Sporządził.
R.Lasocki

URZĄD MIASTA
J E D L I N A - ZDRÓJ

tel/fax 074/8455 715, 074/8455 216
58-330 JEDLINA ZDRÓJ

Jedlina-Zdrój, 30.03.2009r.

MTPss.s-io no-932

GMI-7082-2/09

Biuro Ochrony Zwierząt
ul. Garncarska 37 A
04-886 Warszawa

W odpowiedzi na pismo z dnia 18 marca 2009r. informuję, że w roku 2008 na
terenie Gminy Jedlina-Zdrój wyłapano trzy bezdomne psy.
Ogólny koszt wyłapania i umieszczenia psów w schronisku wyniósł 9216 zł.
W zakresie wyłapywania bezdomnych psów Gmina współpracuje z firmą „Hart"
Prywatna Wielobranżowa Firma Usługowa Dozór Sanitarno-Porządkowy ul. Kopernika 12/5,
58-160 Świebodzice, a wyłapane psy były

kierowane do schronisk prowadzonych przez

Stowarzyszenie Przyjaciół Zwierząt „ AZYL " ul. Brzegowa 151, 58-200 Dzierżoniów oraz do
„ IZBUD " Grzegorz Wróblewski ul. Śmiglarska 64, 64-000 Kościan.
Usługi związane z wyłapywaniem i przyjęciem psów były realizowane jako
jednorazowe zlecenia.
Z up. Burmistrza ivnast<

Otrzymują:
2) GMI-a/a
Sporządził: A. Lis

p>
PREZYDENT MIASTA JELENIEJ GÓRY

,, . _.

..

,

n 7nm r.
Jelenia Góra, dnia m
01-04-2009

GK.P2-7080-1/09
Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji dla Zwierząt „Argos"
ul. Gancarska 37A
04-886 Warszawa
W odpowiedzi na pismo z dnia 18-03-2009 r. dotyczące wniosku o udzielenie
informacji publicznej w sprawie opieki nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywania
na terenie

Miasta Jelenia Góra, uprzejmie informuję, że zadania własne gminy

przewidziane w art. 3, ust. 2, pkt 5 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2005 roku, nr 236, póz. 2008 ze zm.) oraz
wart. 11 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz.U. z 1997 roku, nr 111
póz. 724) są realizowane

przez Miejskie Przedsiębiorstwo

Gospodarki Komunalnej

Sp. z o.o. w Jeleniej Górze, które jest spółką komunalną, gdzie Miasto Jelenia Góra posiada
100% udziałów.
Na mocy umowy Nr 26/95 z dnia 27-09-1995 zawartej z Miastem, Miejskie
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. prowadzi Schronisko dla Małych
Zwierząt zlokalizowane przy ulicy Spółdzielczej w Jeleniej Górze.
Jednocześnie informuję, że całość spraw związanych z odławianiem bezdomnych
zwierząt, zapobieganiem ich bezdomności oraz zapewnianiem im opieki realizuje Schronisko
dla Małych Zwierząt.
Schronisko utrzymywane jest w ramach dotacji z budżetu Miasta. W 2008 roku środki
finansowe na pokrycie kosztów Schroniska zostały przekazane w dwóch transzach, na łączną
kwotę 374.999,99 tyś. zł brutto. Ponadto Schronisko utrzymuje się ze środków finansowych
pozyskanych m.in. w ramach prowadzenia odpłatnych adopcji zwierząt oraz współpracy
z sąsiadującymi gminami w zakresie odławiania bezdomnych psów na ich terenie.
W celu zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Jeleniej Góry, Rada Miejska
Jeleniej Góry w 2001 roku podjęła uchwałę w sprawie zasad rejestracji i ewidencji psów,
zachowania względów bezpieczeństwa

przez

ich użytkowników

oraz

wyłapywania

bezdomnych zwierząt na obszarze miasta Jelenia Góra, która aktualnie została zastąpiona
nową uchwałą Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 27 listopada 2007 w sprawie ustalenia
Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Jelenia Góra.

Na mocy ww. uchwał wprowadzono obowiązek trwałego oznakowania psów
w sposób umożliwiający ich identyfikację, poprzez wszczepienie mikroczipu metodą iniekcji
podskórnej przez upoważnionego lekarza weterynarii. Zgodnie z zapisami przedmiotowych
uchwał, znakowanie psów odbywa się nieodpłatnie i w całości finansowane jest z budżetu
Miasta.
Ponadto na terenie Schroniska działa Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce,
Oddział w Jeleniej Górze, które prowadzi szerokie akcje propagandowe oraz wolontariat
na rzecz jeleniogórskiego Schroniska.
Jednocześnie informuję, że:
1. według stanu na dzień 01.01.2008 r w schronisku przebywało 138 zwierząt ( w tym
126 psów i 12 kotów)
2. w ciągu roku 2008 przyjęto 461 zwierząt ( z tego 399 psów i 62 koty):
-

204 zwierząt

(200

psów

i 4 kotów) trafiło

do schroniska w wyniku

przeprowadzonych odłowów,
257 zwierząt (199 psów i 58 kotów) doprowadzono do schroniska
3. na koniec roku 2008 w schronisku przebywało 131 zwierząt (108 psów i 23 koty)

Do wiadomości:
1. Miejskie Przedsiębiorstwo
Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
w Jeleniej Górze
2. A/a-WGKUM.

I-.T-.T-

PREZYDĘtyl) CIASTA
Marek Obrębcdsl

URZĄD MIASTA l GMINY
JELCZ - LASKOWICE
ul. Wincentego Witosa 24
55-230 Jelcz-Laskowice
e-mail:um. info@jelcz-laskowice.pl
www.jelcz-laskowice.pl
BIP: www.um.jelcz-laskowice.finn.pl
Jelcz-Laskowice 2009.04.16.
telefony:
sekretariat:

(071)381
(071)381
(071)381
fax (071)381

71 00
71 22
71 45
71 11

GR7061/

72009

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
Fundacji dla Zwierząt „Agros"
ul. Garncarska 37 A
04-886 Warszawa

Dotyczy: Opieki nad bezdomnymi zwierzętami w 2008 roku.
Urząd Miasta i Gminy w Jelczu-Laskowicach wyjaśnia
co następuje:
- W 2008 roku gmina Jelcz-Laskowice nie zawierała stałej
umowy na wyłapywanie bezdomnych zwierząt, gdy pojawił
się bezpański pies to został odłowiony przez ZGK lub Policję,
Odłowione psy tymczasowo przebywały w boksach na terenie
ZGK po czym zostały odwiezione do Schroniska dla bezdomnych
Zwierząt „AZYL" w Dzierżoniowie.
- W 2008 roku na naszym terenie zostało odłowionych 15 psów,
- Całkowity koszt utrzymania bezdomnych psów w 2008 roku
z uwzględnieniem umieszczenia w schronisku wyniósł
31.596,69 zł. Opłata za umieszczenie jednego psa w schronisku
wyniosła 1500 złotych.
•\

Z up. BURMISTRZA
i

mgr inż, arek. Roman Litwicki
KJerowittfc Wydziału
ArchltektutV * Nieruchomości

URZĄD GMINY

56-209 Jemielno
tel.:065/544-74-79,fax; ...
pow. górowski
woj. dolnośląskie

Jemieln

°

R-6134/1/09

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
Fundacji dla zwierząt „Argos"
Ul. Garncarska 37A
04-886 Warszawa

Dotyczy wniosku z dnia 18-03-2009 r. w sprawie udzielenia informacji publicznej na temat
sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich
wyłapywanie"

Urząd Gminy w Jemielnie informuje, że:
1. Gmina Jemielno jest obszarem typowo wiejskim, gdzie problem bezdomnych zwierząt
nie jest

uciążliwym zjawiskiem. Gmina nie ma podpisanej stałej umowy na

wyłapywanie bezdomnych zwierząt, zadanie to wykonujemy we własnym zakresie
przy pomocy człowieka przeszkolonego w tym celu.
2. W 2008 roku zostały wyłapane 2 bezdomne psy, którymi zaopiekowali się ludzie
dobrej woli z terenu Gminy.
3. W 2008 roku Gmina nie poniosła kosztów na wykonanie zadania „opieki nad
bezdomnymi zwierzętami".

Z poważaniem

URZĄD

GMINY

67-2 2 2 J E R Z M A NOWA

ul. G-ogowska 7
(«)
tei.(07^31-21-21 « fax ?31-21-19

RGKiM.III. 7080-1/09

Jerzmanowa dnia 2009-04-07

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacja dla Zwierząt „ ARGOS"
04-886 Warszawa
ul. Garncarska 37A

Urząd Gminy Jerzmanowa w odpowiedzi na wniosek z dnia 26-03-2009r. informuje,
iż w 2008r. nie zawierał umowy i nie udzielał zleceń na wyłapywanie bezdomnych
zwierząt.
Otrzymuje;
1. adresat
2. a/a

BK

[

ly^fV< v— v

Alicja

Serdak

tn
URZĄD GMINY

58-521 JEŻÓW SUDECKI
ul. Długa 63
fel /fav ?075) 7132254, 2.W. 257

Nr OP-6134/8/2009

Jeżów Sudecki, dnia 08.04.2009 r.
Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji dla Zwierząt „Argos"
ul. Garncarska 37A
04-886 WARSZAWA

W odpowiedzi na wniosek z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie udzielenia
informacji publicznej na temat sposobu i skutków wykonywania zadania
„opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie" Urząd Gminy Jeżów
Sudecki informuje, że:
1. Gmina Jeżów Sudecki w roku 2008 dokonywała zleceń na wyłapywanie
bezdomnych zwierząt i zapewnienie im opieki dla Schroniska dla Małych
Zwierząt w Jeleniej Górze,
2. W roku 2008 Gmina Jeżów Sudecki dokonała 4 zleceń dotyczących 4 szt.
zwierząt.
3. Pełny koszt realizacji zadania w roku 2008 wyniósł 2067,05 złotych.

..- . '

URZĄD GMINY JORDANÓW ŚLĄSKI
ul. Wrocławska 55
55-065 Jordanów Śląski
L.dz.WR/6134/1/2009

Jordanów Śląski 25.03.2009r.

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacja dla Zwierząt "Argos'
ul. Garncarska 37A
04-886 Warszawa

Dotyczy: Opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie.
Urząd Gminy w Jordanowie Śląskim przesyła dane dotyczące ochrony zwierząt.

Ad. l. W roku 2008 nie były zawierane stałe umowy i zlecenia na wyłapywanie
bezdomnych zwierząt.
Ad.2. Nie dotyczy.
Ad.3. Nie dotyczy.

Z poważaniem
2 np. Wójta Gminy
mgr Grzegorz Gaweł
Sekretarz Gminy

Sprawę prowadzi: 'Mariusz "Kwi
tef.071 39-11-583; fa\.071 39-11-590

Kamieniec Ząbk dn.25.03.2009r.

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacja dla Zwierząt „Argos'
Ul.Garncarska 37 A.
WARSZAWA

Urząd Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim przesyła
Informację dot.opieki nad bezdomnymi psami informuję.że w
Roku 2008,odłowiono 3 bezpańskie psy.
Odłowienia w/w psów dokonała firma HART-Świebodzice na
podstawie zlecenia.
Psy zostały umieszczone w schronisku ANIMALS Stargard.
Koszt całego przedsięwzięcia wyniósł 3857,10

INSPEKTOR
Referatu Planowania i Rozwoju
Zbigniew Harasymowicz

K i i r n i e tixi a G ó r o
S8-4OO K a m i e n n a C.-.ru
W o j s k a P o l s k i e j j o nr 10
tei.(O75) 7
-^O-31 do 33

Kamienna Góra 26.03.2009 r.

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
Fundacja dla Zwierząt „Argos"
ul. Garncarska 37 A
04-886 Warszawa
Urząd Gminy w Kamiennej Górze, działając zgodnie z art.4, ust.l, pkt l Ustawy z dnia
6.09.2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.2001, Nr 112, póz. 1198 z późn.zm.),
w odpowiedzi na Wasze pismo z dnia 18.03.2009 r., niniejszy informuje, że w 2008 roku nie
realizowaliśmy w formie zlecenia opieki nad bezdomnymi zwierzętami jak i nie prowadziliśmy
wyłapywania zwierząt bezdomnych i tym samym nie ponoszono kosztów związanych tym
zadaniem.
W roku 2008 zagospodarowano 2 szt bezpańskich psów poprzez umieszczenie ich u osób
chętnych do dalszego utrzymywania.
Przekazując powyższe pragniemy poinformować, że aktualnie w zakresie realizacji
wymienionego zadania przez gminę napotykamy na bardzo duże problemy. Gmina Kamienna Góra
jest małą wiejską gminą w której aktualnie brak jest możliwości stworzenia samodzielnie
Schroniska dla małych zwierząt, a okoliczne schroniska odmawiaj ą podpisania takiej umowy ze
względu na ponadnormatywne przepełnienia.
Możliwość podjęcia współpracy na rok 2009 powstała jedynie ze Schroniskiem
w Dzierżoniowie, lecz ze względu na dużą ilość chętnych nasza gmina nie została wylosowana do
takiej współpracy i tym samym Schronisko nie podpisało z nami umowy.
Przekazując powyższe pragniemy zwrócić uwagę, że problem, głównie bezpańskich psów
wymaga głębszej analizy i być może zmiany przepisów w kierunku, np. nałożenia obligatoryjnych
obowiązków na właścicieli i posiadaczy psów dot. ścisłej ewidencji zwierząt aby ograniczyć do
minimum wyzbywanie się ich w niekontrolowany sposób, powodując tym samym szybko rosnącą
skalę ich bezdomności.
Informując o powyższym, żywimy nadzieję, że spostrzeżenie nasze w sprawie rosnącej
bezdomności psów zostanie przez Waszą Fundację wykorzystane, w miarę sposobności w dalszych
działaniach na rzecz ochrony zwierząt bezdomnych.
z poważaniem :
Z upoważn:
Sprawę prowadzi: Jan Guzy
tel 075-744-1027
26.03.2009r.

WÓJTA

p>
U r z ą d M i a s t a Ka m i e n n a G ó r a

Wydział Infrastruktury Miejskiej i Ochrony Środowiska
Pl. Grunwaldzki 1, 58-400 Kamienna Góra
tel.(075) 64 55 130 fax (075) 64 55 150
www.kamiennagora.pl e-mail: sekreta riat@kamiennagora.pl
Kamienna Góra, dnia 25 marca 2009 r.
IOŚ.6134-1/09
Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacja dla Zwierząt „Argos"
ul. Garncarska 37 A
04-886 Warszawa
W odpowiedzi na Państwa wniosek z dnia 23 marca 2009 r. w sprawie udzielenia
informacji publicznej na temat sposobu i wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi
zwierzętami i ich wyłapywanie" informuję co następuje:
l .W roku 2008 Gmina Miejska Kamienna Góra udzieliła zleceń na odłów bezdomnych
zwierząt

Panu

Andrzejowi

Kuncewiczowi,

prowadzącego

działalność

związaną

z odbieraniem i transportem zwierząt, zamieszkałego przy ul. Benedyktyńskiej 39a
w Krzeszowie.
2.W roku 2008 na terenie miasta Kamienna Góra wyłapano 15 bezdomnych psów,
z czego 11 odebrano i przekazano właścicielom, a pozostałe 4 przekazano do Weterynarii,
3. Całko wity koszt realizacji zadania tj. odłowu bezdomnych zwierząt i opieka nad nimi w
2008 r. wyniósł 5 344,65 zł.

Bręśkiewicz

Otrzymują:
(T? Adresat
2/Aa
Sprawę prowadzi:
Magdalena Bręśkiewicz
Wydział Infrastruktury Miejskiej i Ochrony Środowiska, pokój nr 303, tel. 64-55-129

URZĄD MIEJSKj w KARPACZU
ul Konstytucji 3 Maja 54
5 8 - 5 4 0 K A R P A C7

te! 075 76 19 150, fax 075 76 19 2^,

Karpacz, dn. 26 marca 2009 r.

IGK.7082-02/09-02

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacja dla Zwierząt „Argos'
ul. Garncarska 37A
04-886 Warszawa

dotyczy : wniosku z dn. 18.03.2009 r. o udzielenie informacji publicznej dotyczącej „opieki nad
bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie"

Ad.l. W roku 2008 Gmina Karpacz nie wyłapywała bezdomnych zwierząt, w przypadku
takiej potrzeby gmina zleca wykonanie tego zadania Miejskiemu Przedsiębiorstwu
Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Jeleniej Górze, przy ul. Wolności 161/163.
Ad.2. W roku 2008 Gmina Karpacz nie wyłapywała i utrzymywała bezdomnych zwierząt.
Ad.3. W roku 2008 Gmina Karpacz nie ponosiła żadnych kosztów związanych z opieką nad
bezdomnymi zwierzętami, ale w budżecie miasta były przewidziane środki na ten cel w
wysokości 12.000,00 zł.
Z poważaniem

Sprawę prowadzi :
Magdalena Szymańska
insp. ds. gospodarki komunalnej
Referat Inwestycji i Gospodarki Komunalnej
tel.075-76-19-662
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Kąty Wrocławskiej

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji dla Zwierząt „Argos"
ul. Garncarska 37A
04-886 Warszawa
Dotyczy : Wniosku z dnia 24.03.2009r. o udzielenie Informacji publicznej na temat
sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich
wyłapywanie,,.
1. Udzielanie zleceń na wyłap/ywanie bezdomnych zwierząt.
Gmina nie posiada stałych umów, zadanie wykonywano wg potrzeb. Bezpańskie psy
umieszczano w Schronisku dla zwierząt AZYL ul. Brzegowa 151, 58.-200 Dzierżoniów,
prowadzonym przez Stowarzyszenie Przyjaciół Zwierząt. Wyłapywanie zwierząt zlecano
Prywatnej Wielobranżowej Firmie Usługowej HART, Dozór Sanitarno - Porządkowy
Sławomir Jamróz, ul. Kopernika 12/5,58-163 Świebodzice.
2. Dane liczbowe o zwierzętach wyłapanych i utrzymywanych w 2008r.
Wyłapano i umieszczono w schronisku 6 psów.
3. Koszt realizacji całego zadania 19.338,18zł

Wójcik

O&?/mujL
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URZĄD MIASTA
w KŁODZKU
Wydział Gospodarki Komunalnej
i Ochrony Środowiska

Kłodzko, 15.05.2009 r.

WGV 6134/3-01/2009
BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
Fundacji dla zwierząt „Agros"
ul. Garncarska 37 A
04-886 Warszawa
W odpowiedzi na wniosek dotyczący udzielenia informacji publicznej na temat
sposobu i skutków realizacji zadania publicznego „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich
wyłapywania realizacji zadań" informuję:
1) Gmina Miejska Kłodzko w roku 2008 posiadała podpisaną umowę o współpracy z
Fundacją Ochrony Zwierząt i Ochrony Polskiego Dziedzictwa Przyrodniczego
„Mrunio" z siedziba w Jaszkowej Dolnej 38. Na rzecz Gminy Fundacja realizowała
zadania należące do sfery zadań publicznych w zakresie opieki nad bezdomnymi
zwierzętami, porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli zgodnie z art. 11 ustawy
z dnia 27 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (t.j. Dz.U. z 2003 r. Nr 106, póz. 1002 z
późn. zm.).
2) Zgodnie z przekazaną informacją od Pani Prezes Fundacji Elżbiety Smigielski na terenie
Gminy Miejskiej Kłodzko w roku 2008 zapewniono opiekę dla 59 psów, w tym:
- 8 psów wróciło do swoich opiekunów,
- 49 psów zostało oddanych do adopcji,
- 2 psów nie udało się uratować (jeden ciężko ranny po potrąceniu przez samochód
potrzaskana miednica, drugi chory na raka)
3) Koszt jaki poniosła Gmina Miejska na realizację zadań z tytułu opieki nad bezdomnymi
zwierzętami w roku 2008 wyniósł: 38 402 zł

Otrzymują:
1. Adresat.
2. A.a.
Sporządziła:
Barbara Sałdzień
tel. 074 8654671

WÓJT GMINY KŁODZKO
R.NRiL/OŚ/7082/3/09

Kłodzko, dnia 30 marca 2009 r.

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji dla Zwierząt „Argos"
ul. Garncarska 37A
04-886 Warszawa

W

odpowiedzi na Wasz wniosek dotyczący udzielenia informacji na temat sposobu i

skutków wykonywania zadania opieki nad bezdomnymi zwierzętami, informuję, że Urząd Gminy
Kłodzko w 2008 r. miał podpisaną umowę na wyłapywanie bezpańskich zwierząt z Fundacją
Przyjaciół Zwierząt AZYL w Dzierżoniowie. Ponadto w dwóch przypadkach podjęto współpracę z
Fundacją Ochrony Zwierząt MRUNIO z Jaszkowej Dolnej. W roku ubiegłym przekazano do dalszej
opieki 9 dorosłych psów i 7 szczeniąt. Całkowity koszt realizacji zadania wyniósł 23,5 tyś. zł.

Ryszard

Otrzymują:
1. Adresat.
2. a/a.

Sprawę prowadzi: Marcin Kluczyński

tel. 074 647-41-38

e-mail: m.kluczynski@gmina.klodzko.pl
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Kobierzyce, dnia 24.03.2009 r.

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacja dla Zwierząt „Argos"
ul. Garncarska 37/a
04-886 Warszawa

Dot.: udzielenia informacji publicznej.
Nawiązując do Państwa pisma z dnia 18.03.2009 r. zgodnie z art. 6 ust. l
ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie informacji publicznej (DZ. U. 2001, nr
122, póz. 1198 ze zm.), w sprawie udzielenia informacji publicznej na temat sposobu i
skutków wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich
wyłapywanie" uprzejmie informuję :
- Gmina Kobierzyce w 2008 r. współpracowała z Prywatną Wielobranżową Firmą
Usługową, Dozór Sanitarno Porządkowy „Hart" z/s w Świebodzicach ul. Kopernika
12/5 z w zakresie wyłapywania bezdomnych zwierząt. Wyłapywane zwierzęta z
terenu gminy Kobierzyce przekazywane były do Schroniska dla bezdomnych zwierząt
w Dzierżoniowie ul. Brzegowa 151.
- w 2008 r. wyłapano i przekazano do schroniska 11 bezdomnych psów,
- koszty realizacji całego zadania (wyłapywanie i przyjęcie bezdomnych psów do
schroniska dla zwierząt ) w 2008 r. wyniosły ok. 32000 zł. Forma płatności jednorazowo za wyłapanie i transport zwierzęcia do schroniska, natomiast za
przyjęcie i przetrzymywanie bezpańskich zwierząt wpłata jednorazowa, płatna z góry
za przyj ecie 15 zwierząt do schroniska dla zwierząt).

mgr l

URZĄD GMINY
KONDRATOWICE
U/-150 P R U S Y

(2)

Nr. 6606/5/09

Kondratowice,dnia 24 marca 2009 roku

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
Fundacja dla Zwierząt „Argos"
KRS: 286138
ul. Garncarska 37A
04-886 Warszawa
W związku z pismem z dnia 18 marca 2009 roku w sprawie udzielenia informacji publicznej na
temat sposobu i skutków zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie" za rok
2008 - uprzejmie informuję, że:
Gmina Kondratowice w 2008 roku nie miała stałych umów na wyłapywanie bezdomnych
zwierząt, lub zapewnienie im opieki w 2008 roku.
w 2008 roku nie było zwierząt wyłapywanych na koszt gminy.
Wobec powyższego nie było kosztów realizacji zadań związanych z powyższymi tematami.
Do chwili obecnej żadne ze schronisk nie podpisało umowy, pomimo naszej propozycji i chęci
zawarcia umów. Gmina mając na uwadze ten problem, przystąpiła do realizacji budowy schroniska
dla zwierząt w ramach Związku Gmin Ślęża - Oława.

Z poważaniem

Sporządził:
K. Dobrowolski

URZĄD GMINY
55-311 Kostomłoty, ul. Ślężna
pow. średzki - woj. dolnośląskie
MIP: 913-10-03-469

Kostomłoty, dnia 25.03.2009 r.
RITGNR.6052-003/09

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
FUNDACJA DLA ZWIERZĄT „ARGOS"
04-886 WARSZAWA
UL. GARNCARSKA 37A

dot. pisma z dnia 18.03.2009 r.
Urząd Gminy Kostomłoty informuje, iż w 2008 r. nie mieliśmy podpisanej stałej
umowy na wyłapywanie bezdomnych zwierząt, oraz nie stwierdziliśmy pojedynczych
przypadków zgłoszeń dotyczących bezpańskich zwierząt.

rak
1

Sekretarz Gmin ,-

URZĄD GM!NY K O T Ł A
ul. Głogowska 93

«., „!S:3&. £&".«,

Kotła, dnia 15.04.20OT r.

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji dla Zwierząt „Argos"
ul. Garncarska 37 A
04-886 Warszawa

Odpowiadając na pismo z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie udzielenia informacji
publicznej na temat sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi
zwierzętami

i

ich

wyłapywanie"

przewidzianego

ustawą

o

ochronie

zwierząt,

Urząd Gminy Kotła informuje, że:
w 2008 roku Gmina Kotła nie miała zawartych stałych umów oraz nie udzielała zleceń
na wyłapywanie bezdomnych zwierząt,
w ubiegłym roku odłowiono 2 bezdomne psy, dla których znaleziono nowych
właścicieli z terenu naszej gminy.
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MIASTO KOWARY
URZĄD MIEJSKI * UL. 1MAJA1A * 58-530 KOWARY * TEL.+48 75 718 24 16 * TEL+48 75 643 92 22
FAX: +48 75 761 31 73 * E-MAIL: sekretariat@kowary.pl * www.kowary.pl

Kowary, dnia 12 maja 2009 r.
GK-7080/03/09
Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji dla Zwierząt „Argos"
ul. Garncarska 37A
04-886 Warszawa
Dotyczy: udzielenia informacji publicznej nt opieki nad bezdomnymi zwierzętami.
Szanowni Państwo,
udzielamy odpowiedzi na zadane przez Państwa pytania:

Ad.l.
Gmina Kowary w roku 2008 nie prowadziła odłowów bezdomnych zwierząt z uwagi na brak miejsc
w schroniskach dla małych zwierząt. Stała umowa na zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom
została podpisana od roku 2009. Dnia 20 kwietnia 2009 r. została podjęta uchwała Rady Miejskiej
w Kowarach w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt z terenu gminy Kowary oraz
zapewnienia dalszej opieki wyłapanym zwierzętom. Uchwała wejdzie w życie po 14 dniach od
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Ad. 2.
Nie ma zbiorczych danych liczbowych o zwierzętach które wyłapano, ponieważ nie organizowano
takiej akcji w 2008 r. Udzielano tylko opieki i pomocy weterynaryjnej psom, które zostały
potrącone przez samochody.

Ad. 3.
Ogólny koszt realizacji całego zadania wyniósł 2699,00 zł.
Z poważaniem

"Ttdresa,.
2.

A/a.

BURMISTRZ
1

Górecki

:, GMINY KROŚNICE

i RObN CE, ul. Sportowa 4
oj dolnośląskie
t 38-46-000
y!\!

* . y

Krośnice, dnia 14 maja 2009 roku

O O O 5 ci y ^ *fr ^

OŚ-0717/h#2009

Biuro Ochrony Zwierząt
ul. Garncarska 37A
04-886 Warszawa

dotyczy: informacji publicznej;

W nawiązaniu do Państwa pism z dnia 18 marca 2009 roku oraz 4 maja 2009 roku w
sprawie udostępnienia informacji publicznej na temat sposobu i skutków wykonania zadania
„opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie", poniżej udzielam odpowiedzi na zadane
przez Państwa pytania:
1. Gmina Krośnice nie podpisała z żadnym podmiotem stałej umowy na wyłapywanie
bezdomnych zwierząt i/lub zapewnienie im opieki.
Na zlecenie Gminy w/w usługi świadczy Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w
Krotoszynie.
2. W 2008 roku na terenie Gminy Krośnice został wyłapany l pies.
3. Koszt realizacji zadania wyniósł 85 zł- zakup karmy dla zwierząt.

•itisz Stasiak

SEKRETARZ GMiNY

Krotoszyce, dnia 2008-03-30

RL 6134/1/2009

Biuro Ochrony Zwierząt
04-886 Warszawa
ul. Garncarska 37A

W odpowiedzi na wniosek z dnia 18 marca 2008 roku dotyczący udzielenia
informacji publicznej na temat sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka nad
bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie" Urząd Gminy w Krotoszycach informuje:
1. Wyłapywanie bezdomnych psów jeżeli się takie znajdują odbywa się przez
pracowników gminnych i umieszczane są w Schronisku dla Bezdomnych
Zwierząt w Legnicy . W dniu 01.01.2006 roku została podpisana umowa z
Legnickim Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej sp. z.o.o z siedzibą w
Legnicy ul. Ścinawska Iw sprawie zasad i warunków przyjmowania psów
pochodzących z odłowów z terenu gminy.
2. Liczba psów umieszczonych w schronisku w 2008 roku - O szt.
3. Koszt realizacji zadania w 2008 roku - O zł.

Franciszek Chylą

p
U r z ą d Wiś a & *

w Kudowie Zdroju
ul. Zdrojowa 24,5^0 Kute!
Regon 000526660
NIP 883-10-04-849

Kudowa-Zdrój dnia, 6 kwietnia 2009

ROM/5231/28/09

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
Fundacja dla Zwierząt „Agros"
ul. Gancarska 37A
04-886 Warszawa

W odpowiedzi na Państwa prośbę z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie udzielenia
informacji publicznej na temat sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka nad
bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie" przewidzianego ustawą o ochronie zwierząt,
uprzejmie informuję co następuje:
1. W 2008 r. gmina nie posiadała stałej umowy oraz nie wystawiono żadnego zlecenia
na wyłapywanie bezdomnych zwierząt.
2. W 2008 r. do Straży Miejskiej trafiło 13 psów w tym 3 przekazano do schroniska dla
zwierząt, dla 7 psów znaleziono nowych właścicieli, 3 psy po zidentyfikowaniu za
pomocą transpondera oddano właścicielom.
3. Koszt przekazania psów do schroniska obciążył budżet gminy kwotą4596,01 zł.,
forma płatności umieszczenia psa w schronisku była jednorazowa.

Wyk. 2 egz.

MK/MK

,
Urząd Gminy w Kunicach

59-216 Kunice. ul. Gwarna l
tel. 076/ 8S75-172, 076/ 85-75-322

Kunice 2009.03.25

RG 7081/1/2009

Biuro
Ochrony Zwierząt
Fundacji dla Zwierząt
„Argos"
Warszawa ul.Gancarska 37 A

Kunicach informuje :

W odpowiedzi na Wasze pismo z dnia 11.03.2009r, Urząd Gminy w

l/ w 2008r zlecano 2 razy wyłapywanie porzuconych bezdomnych psów na terenie gminy
Kunice , firmie D.O.O.G. Sanitarny Odłów Zwierząt Zbigniew Paruch Jawor ul. Legnicka 12A,
-wyłapano - 3 psy.
II w 2008r zlecano 6 razy wyłapywanie porzuconych bezdomnych psów na terenie gminy
Kunice , firmie „Hart" Świebodzice - wyłapano 6 psów.
21 ogółem w 2008r wyłapano i utrzymywano na koszt gminy -9 szt. zwierząt,
3/ z tytułu wykonania usługi wyłapywania i utrzymania bezdomnych psów gmina poniosła koszty
w kwocie 14828,17 zł / czternaście tysięcy osiemset dwadzieścia osiem 17/100 zł/, należności
regulowane były po wykonaniu usługi na podstawie rachunku wystawianego przez w/w firmę.

iw Tersa

'
Urząd Miasta i Gminy Lądek-Zdrój
Ratusz-Rynek 31, 57-540 Lądek-Zdrój, tel. (074)81 17850, fax (074) 8147418,
www.ladek.pl e-mail: umig(g),ladek.pl

IF/RS.409-7080-01709

Lądek Zdrój, dnia 31.03.2009 r.

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacja Dla Zwierząt „Amos"
ul. Garncarska 37A
04-886 Warszawa

W nawiązaniu do Państwa pisma z dnia 18 marca 2009 roku informuję:
• odnośnie pytania l: w roku 2008 Gmina nie miała podpisanych umów ani nie dokonywała
zleceń na wyłapywanie bezdomnych zwierząt,
•

odnośnie pytania 2: w roku 2008 nie wyłapywano bezdomnych zwierząt w Gminie,
w kilkunastu przypadkach przetrzymano przez kilka dni psy na terenie Zakładu
Komunalnego, do czasu, gdy Straż Miejska odnalazła właścicieli psów - koszt utrzymania
(zakup karmy) wyniósł 235,14zł, w trzech przypadkach wezwano lekarza weterynarii do
psów i kotów które ucierpiały podczas wypadków drogowych - koszt badania zwierząt i
ich leczenia bądź eutanazji wyniósł 792,20zł,

•

odnośnie pytania 3: w roku 2008 koszt realizacji całego zadania wyniósł 1027,34zł (część
płatności gotówką część przelewem).

l

Burmistrza

Sprawę prowadzi:
Mariusz Krynicki
Tel. 0748 117874

Od 2006 roku UMiG posiada Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością zgodny z normą PN-EN ISO 9001:2001
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Legnica 2009-03-27

IK.VI.7050-1 709
Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji dla zwierząt „Argos'
ul. Garncarska 37A
04-886 Warszawa

W odpowiedzi na Wasze pismo z dnia 18 marca 2009r. w sprawie udzielenia
informacji publicznej na temat sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka nad
zwierzętami i ich wyłapywanie" UM w Legnicy informuje, że usługę w zakresie wyłapywania
bezdomnych zwierząt wykonuje się na podstawie Uchwały Rady Miejskiej Nr XIII/lll/99 z
dnia 28 czerwca 1999r. w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie akcji wyłapywania
bezdomnych zwierząt z terenu miasta Legnicy.
Na podstawie w/w uwarunkowań prawnych Gmina Legnica w 2008r.zawarła umowę Nr
24/2008 z dnia 12.03.2008r.z Prywatną Wielobranżową Firmą Usługową Dozór SanitarnoPorządkowy „Hart" ze Świebodzic, której zakres obejmował odłów bezpańskich zwierząt z
terenu miasta Legnicy, oraz ich transport do Schroniska Dla Bezdomnych Zwierząt przy ul.
Ceglanej w Legnicy. W ramach przedmiotowej umowy prowadzony był odłów kwartalny, tj.
raz na kwartał w danym roku kalendarzowym, w ciągu dwóch dni oraz odłów interwencyjny
na zlecenie Funkcjonariusza Straży Miejskiej Legnicy.
W 2008 r. odłowiono łącznie 63 psy z terenu miasta Legnicy, które zostały przewiezione do
Schroniska Dla Bezdomnych Zwierząt przy ul. Ceglanej w Legnicy.
Całkowity koszt przedmiotowej usługi za 2008r. wyniósł 24.418,00 zł brutto.
Jednocześnie informuję, że Gmina Legnica posiada zawartą umowę Nrl/93 z dnia 4
stycznia 1993r z Legnickim Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o z siedzibą
przy ul. Nowodworskiej 60 w Legnicy, która swym zakresem obejmuje czynności związane z
prowadzeniem Schroniska Dla Bezdomnych Zwierząt w Legnicy.
Łączny koszt utrzymania Schroniska w 2008r. wyniósł 274.900,00 zł brutto.
Otrzymuje:
l,Adresat
2.IK-a/a

LitcHfi it&Ki t bicka-Sopel

Urząd Gminy Legnickie Pole
ul. Kiliana Ignacego Dientzenhofera nr l, 59-241 Legnickie Pole
tel. 076 85 82 810, fax. 076 85 82 812
email: sekretariat(a)Jesnickiepole.pl, www. legnickiepole.pl

GK. 6134/2 709

Legnickie Pole, 30 marca 2009 r.

Pan Tadeusz Wypych
Kierownik Biura
Ochrony Zwierząt
04-886 Warszawa
ul. Garncarska 37 A

Pot. Opieki nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie
M*

Odpowiadając na wniosek o udzielenie informacji publicznej na temat sposobów
i skutków wykonywania zadania „ opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich
wyłapywanie" informujemy, że:
1) Gmina Legnickie Pole nie zawarła w roku 2008 umowy stałej na wyłapywanie
bezdomnych zwierząt jak również, nie zawarła umowy na przyjmowanie
odłowionych zwierząt do schroniska z uwagi na ciągłe przepełnienie w/w
placówki oraz częste odmowy przyjęcia psów w latach poprzednich. W
przypadku gdyby zaistniała potrzeba odłowienia , jednorazowo zlecenie świadczy
Wielobranżowa Firma Usługowa „Chart „ Dozór Sanitarno Porządkowy
w Świebodzicach - Sławomir Jamróz.
2) W roku 2008 na terenie Gminy nie podejmowano działań w zakresie
wyłapywania bezdomnych zwierząt, ponieważ nie otrzymywaliśmy tego typu
sygnałów od naszych mieszkańców.
3) W związku z powyższym w ubiegłym roku Gmina Legnickie Pole nie poniosła
kosztów realizacji całego zadania.
Sprawę prowadzi: Ryszard Sitarek, Tel. 076 85 82 831, e-mail: komunalna@legnickiepole.pl

Z up. WÓJTA

•; Krzysztof, P

4—-

' Sefretarz

.

URZĄD MIEJSKI W LEŚNEJ
Rynek i 9, 59-820 Leśna
woj. dolnośląskie
tel. (0-75)72-11-239, 419, 435

Leśna dnia, 30 marzec 2009r

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacja dla Zwierząt „Argos "
ul.Gancarska 37a
04-886 Warszawa

Odpowiadając na pismo z dnia 18 marca w sprawie wykonywania
obowiąztów wynikających z ustawy o ochronie zwierząt Urząd Miejski w
Leśnej uprzejmie informuje ,że nie posiadamy umowy z żadnym schroniskiem
na odławianie bezdomnych zwierząt.
Odławianie odbywa się każdorazowo na zlecenie kierowane do
funkcjonującego schroniska dla małych zwierząt w Dłużynie Gfrnej .
Urząd Miejski w Leśnej w roku 2008 korzystał z usług schronisk w/w
w
zakresie odławiania zwierząt , transportu oraz utrzymywania ich w
schronisku .Ilość wyłapanych zwierząt w 2008 r.- 15 pśm, 3 koty .
Koszt realizacji całego zadania w 2008 r. wynosi 13.813,forma płatności
każdorazowo po przedłożeniu faktury i oparta na ewidencji zwierząt
przebywających w schronisku .

J R M I S T R Z-

S p r a w ę prowadzi
Gabriela Jasińska
pokój nr 11
tel. O 75 72 11 466

mgr mi,

Miro$Jffw~^Markiewicz

r

Urząd Gminy Lewin Kłodzki
ul. Nad Potokiem 4
57-343 Lewin Kłodzki

Lewin Kłodzki, dnia 2009-05-12

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT Fundacji dla
Zwierząt "Araos"
ul. Garncarska 37A, 04-886 Warszawa

Dotyczy:
Numer pisma:

opieka nad bezdomnymi zwierzętami
OŚR.KW-00073/09

W odpowiedzi na pismo z dnia 04.05.2009 roku w sprawie udzielenia informacji publicznej na temat sposobu i
skutków wykonywania zadania "opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie", informuję, że w 2008
roku Gminna Lewin Kłodzki nie zawierała stałych umów oraz zleceń na wyłapywanie bezdomnych zwierząt.
Od momentu likwidacji "schroniska" p. Violetty Villas na terenie Gminy Lewin Kłodzki nie odnotowano
przypadków bezdomności zwierząt.
Z uwagi na długi okres choroby pracownika odpowiedź w przedmiotowej sprawie została udzielona pismem
OŚR.KW-00056/09 w dniu 04.05.2009 roku,
Za nieterminowe udzielenie odpowiedzi w przedmiotowej sprawie przepraszam,

Z poważaniem

UG Lewin Kłodzki

ul. Nad Potokiem 4, 57-343 Lewin Kłodzki

tel. (074) 86 98 428

NIP: 8831011364

fax. (074) 86 98 273

pj

Urząd Gminy Lewin Kłodzki
ul. Nad Potokiem 4
57-343 Lewin Kłodzki

Lewin Kłodzki, dnia 2009-05-04

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT Fundacji dla
Zwierząt "Argos"
ul. Garncarska 37A, 04-886 Warszawa

Dotyczy:
Numer pisma:

opieka nad bezdomnymi zwierzętami
OŚR.KW-00056/09

W odpowiedzi na pismo z dnia 18.03.2009 roku w sprawie udzielenia informacji publicznej na temat sposobu i
skutków wykonywania zadania "opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie", informuję, że w 2008
roku Gminna Lewin Kłodzki nie zawierała stałych umów oraz zleceń na wyłapywanie bezdomnych zwierząt.
Od momentu likwidacji "schroniska" p. Violetty Villas na terenie Gminy Lewin Kłodzki nie odnotowano
przypadków bezdomności zwierząt.

UG Lewin Kłodzki

ul. Nad Potokiem 4, 57-343 Lewin Kłodzki

tel. (074) 86 98 428

NIP: 8831011364

fax. (074) 86 98 273

PS
URZĄD GMINY LUBAŃ
59-800 Lubań, ul. Dąbrowskiego 18
tel. 075 646 5920, fax 075 612 6850

Lubań, dnia 06.04.2009 r.

RMKMIR/MB/6070-1 /6/2009

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
Fundacja dla Zwierząt „Argos"

ul. Garncarska 37A
04-886 Warszawa

W odpowiedzi na Wasze pismo, z dnia 18 marca 2009 r. dotyczącego podania
informacji w sprawie wykonywania

zadań związanych z opieką nad bezdomnymi

zwierzętami oraz ich wyłapywania, przewidzianego ustawą „o ochronie zwierząt", Urząd
Gminy w Lubaniu informuje co następuje.
W 2008 r. Gmina Lubań nie miała podpisanej umowy na wyłapywanie
bezdomnych zwierząt oraz nie zlecała wykonywania powyższych czynności dla stosownych
podmiotów.
Ze względu na to, że w 2008 r. nie występowało zjawisko bezdomnych zwierząt Gmina
Lubań nie dokonywała odłowów a tym samym nie ponosiła kosztów związanych z
powyższym zadaniem.

ZASTĘPCA WÓJTA
f
i
Zb ig

OD : UTI-URZfiD-MIASTfl-LUBflN

BURMISTRZ MiASTA

NR FRKSU : 6464412

31 MPR. 2009 13:14

Lubań, 30,03,2009r

GKM 7080-^/2009

Biuro Ochrony Zwierząt

Fundacji dla Zwierząt „ Argos'
Ul. Garncarska 37 A
04 - 886 Warszawa

Urząd Miasta Lubań w odpowiedzi na Wasz wniosek dotyczący
udzielenia informacji publicznej na temat sposobu i skutków wykonywania
zadania „ opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie"
przewidzianego ustawą o ochronie zwierząt informuje:
1. W 2008 roku mieliśmy podpisaną stałą umowę z Miejskim
Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej w Jeleniej Górze na
wyłapywanie bezdomnych zwierząt i zapewnienie im dalszej opieki,
2. Na koszt gminy w 2008 roku zostało wyłapanych 28 sztuk bezdomny v.
zwierząt.
3. Koszt realizacji całego zadania wyniósł 17.580 zł. płatne ryczałtowo za
umieszczenie zwierzęcia w schronisku.

lasti

STR.

URZĄD MIASTA

58-420 LUBAWKA
Plac Wolności l
tel.(075) 74-11-588. fax.(075) 74-11-262
REGON 000529864
NIP614-15-l(,32l

Lubawka, dnia 7 kwietnia 2009 r.

GG.3.7802/1 / 2009
Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacja dla Zwierząt „Argos"
Ul: Garncarska 37a
04-886 Warszawa

W odpowiedzi na Państwa wniosek 7. dnia 18 marca 2009 roku - Urząd Miasta
Lubawka odnosząc się do zakresu wniosku o Jdzielenie informacji publicznej informuje że:
1. Gmina w 2008 roku nie miała podpisanej stałej umowy na wyłapywanie bezdomnych
zwierząt i zapewnienie im opieki.
W przypadku wystąpienia konieczności odłowu bezdomnego zwierzęcia usługa zostaje
zlecona Miejskiemu Przedsiębiorstwu Gosoodarki Komunalnej w Jeleniej Górze.
W 2008 roku nie było wydane zlecenie..
2. w 2008

roku wystąpiły dwa przypadki konieczności

zabezpieczenia

opieki dla

bezdomnych psów. W przypadkach tych isy ciężko ranne w wypadku komunikacyjnym
poddane został eutanazji.
W zakresie zabezpieczenia porządku i czystości gmina ma podpisaną umowę na zbiórkę
i przekazanie do utylizacji m.in. padliny bezdomnych zwierząt.

Z up. BURMISTRZA
KIEROWNIK
REFERATU GOSPODARKI GRUNTAMI
ROLNICTWA i OCH&SY ŚRODOWISKA

Sprawę prowadzi: Jowita Martyńska
kontakt:

UM Lubawka pok. nr 15 II p.
Ref. Gospodarki Gruntami, Rolnictwa,
Ochrony Środowiska
9 (0-75) 74-11-588 w. 32
fax. (0-75) 74-11-262

Jani

URZĄD GMIN?

ul Władysława Łokietka 6
5 9 . 3 OO L U B I N

Lubin, dnia 27.03.2009r.

ROŚ 6052- 2/08

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacja dla Zwierząt „Argos"
ul. Garncarska 37A
04-886 Warszawa

W odpowiedzi na wniosek z 18 marca 2009r., który wpłynął do urzędu 26 marca 2009r.
o udzielenie informacji publicznej na temat sposobu i skutków wykonywania zadania ,.opieka nad
bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie" przewidzianego ustawą o ochronie zwierząt Urząd
Gminy Lubin informuje:
Ad l. W 2008r. Gmina Lubin nie posiadała stałej umowy na wyłapywanie i utrzymanie zwierząt
bezdomnych. Odłowem zwierząt zajmowała się firma Hart, Dozór Sanitarno -- Porządkowy.
Świebodzice. Zwierzęta były umieszczane w Schronisku dla Zwierząt „Azyl"' w Dzierżoniowie oraz
w Schronisku Towarzystwa Ochrony Zwierząt „Animals" w Białogardzie.
Ad 2. W roku 2008 odłowiono i umieszczono w schroniskach 28 sztuk zwierząt, w tym:
w Schronisku dla Zwierząt „Azyl" umieszczono: 19 psów.
w Schronisku Towarzystwa Ochrony Zwierząt „Animals" w Białogardzie umieszczono:9 psów.
Ad 3. Koszt realizacji całego zadania wyniósł: 63 828,92 zł. (słownie: sześćdziesiąt trzy tysiące
osiemset dwadzieścia osiem złoty 92/100). Forma płatności jednorazowa.

Z

Otrzymują:
1. adresat

2. a/a

"P

n>
Urząd Miejski w Lubinie
ul. Kilińskiego 10
59-300 Lubin
tel. (+4876)7468100
fax (+48 76) 74 68 267

PN-EN ISO 9001:2001

e-mail: kontakt@um.lubin.pl
http://www.um.lubin.pl
http://www.lubin.pl

Lubin, dn. 01.04.2009r.
IN. 6073-W2009

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji dla Zwierząt
"Argos"

dot. wniosku z dnia 18.03.2009 o udzielenie informacji publicznej
W nawiązaniu do ww. wniosku informuję, że:
1) Gmina Miejska Lubin w 2008 roku dokonywała odłowu bezdomnych
zwierząt z terenu miasta w sytuacjach koniecznych przy udziale lekarza
weterynarii, z którym została zawarta stosowna umowa. W 2008 roku
Gmina nie zawierała stałych umów i nie udzielała zleceń na akcje
wyłapywania bezdomnych zwierząt firmom zewnętrznym.
2) W 2008 r. z terenu miasta Lubina zostało wyłapanych 57 bezdomnych
psów. Dzięki adopcyjnym działaniom tut. Urzędu 18 bezdomnych psów
znalazło

nowych właścicieli. Wyłapane zwierzęta

oraz

te, którym

udzielono pierwszej pomocy w wypadkach losowych na terenie miasta
Lubina były odwożone do Schroniska dla zwierząt w Miedarach. Łącznie
do schroniska w 2008 roku trafiło 39 psów pochodzących z terenu
miasta

Lubina.

Jednocześnie

przekazaniem do schroniska

informuje,
są

ze wszystkie

psy

przed

poddane szczegółowym badaniom

weterynaryjnym, ponieważ tut. Urząd postawił sobie za cel umieszczanie
w schronisku zwierząt całkowicie zdrowych, mających w przyszłości
szansę na adopcje.

3) W 2008 r. wydano:
• 20 286,13 zł - na pierwszą pomoc zwierzętom

poszkodowanym

w wypadkach losowych (umowa stała z lecznicą weterynaryjną z Lubina),
• 31 200,00 zł - na pobyt zwierząt w schronisku - umowa ze schroniskiem
dla zwierząt (jednorazowa za umieszczenia w schronisku).

z up. PREZYDENTA MIASTA

i?';
•l v.'A3TA
59-G23 LUBCMiER/
ł
p|. Wolności 1, lei O "
tel.0*757833166.?a/;s'

Lubomierz, 31.03.2009 r.

RT7150/R/10/09

Biuro Ochrony Zwierząt
ul. Garncarska 37a
04-886 Warszawa

W odpowiedzi na Państwa wniosek o udzielenie informacji publicznej z dnia 18 marca
2009 r., Urząd Gminy i Miasta Lubomierz przesyła następujące informacje:
1. Gmina Lubomierz w 2008 r. współpracowała na zasadzie doraźnych zleceń ze
schroniskiem dla zwierząt prowadzonym przez MPGK Jelenia Góra, oraz z Hotelem
dla Zwierząt ANIMALS w Lwówku Śląskim.
2. W 2008 r. odłowiono 2 bezdomne psy.
3. Całkowity koszt zadania w 2008 r. wyniósł 1750,- zł płatne jednorazowo, za
umieszczenie psa w schronisku.

z up. BURMISTR|
Bożena Pawlowicz

Otrzymują:
1. adresat
2. a/a

A

'
B UB MIS T B Z
Gnilny i Miasta Lwówek Śląski

Lwówek Śląski l kwietnia 2009r.

woj. dolnośląskie

S.M-5231/84/09

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji dla Zwierząt „Argos"
ul.Garncarska 37A
04-886 Warszawa

W odpowiedzi na Wasz wniosek z dnia 18 marca 2009r. o udzieleniu
informacji publicznej na temat sposobów i skutków wykonywania zadania
„opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie" na terenie
Gminy i Miasta Lwówek Śląski w 2008 roku uprzejmie informuję:
1.Wyłapywanie bezdomnych zwierząt (psów i kotów) oraz transport do
Schronisk dla zwierząt odbywa się na podstawie umowy -zlecenia z
Powiatową Inspekcją Weterynaryjną w Lwówku Śląskim.

2. Ilość odłowionych bezdomnych zwierząt dowiezionych do Schroniska
dla Zwierząt woj. dolnośląskiego to 13 psów i 5 kotów. Koszt Gminy
poniesiony na utrzymanie bezdomnych zwierząt wyniósł 22.340 zł
złotych w skali roku .
3. Koszty Gminy dotyczące całego zadania wyniosły w roku 2008
44.942.61 zł.- Zapłacone na podstawie wystawionych faktur
i rachunków do umów zleceń za opiekę nad bezdomnymi
zwierzętami.

Otrzymują;
l .Adresat

2. a/a

—«—^Twówek Śląski

^-^
mgr Jł\n seraj w-

URZĄD GMINY ŁAGIEWNIKI
ul. Jedności Narodowej 21
58-210 Łagiewniki, skr. poczt. 25

te). 074 89 39 316/455, fax 074 89 40 130
•J l P 882-18-69-789, Regon 00053915?

Łagiewniki 26 marca 2009 r.

RiSS 6123/Ol/2009

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
Fundacja dla Zwierząt „Argos'
ul. Gancarska 37„A"
04 - 886 Warszawa

W odpowiedzi na pismo z dnia 13 marca 2009 r. w sprawie opieki nad
bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywaniem, Urząd Gminy w Łagiewnikach
informuje, że:
- w 2008 r. gmina miała podpisaną stałą umowę na wyłapywanie bezdomnych
zwierząt lub zapewnienia im opieki, zwierzęta były wyłapywane na podstawie
umowy zawartej pomiędzy gminą a Schroniskiem dla Zwierząt „AZYL" w
Dzierżoniowie,
- w 2008 r. na umowę wyłapano 5 szt. dorosłych psów oraz 2 szt. na zlecenie,
- ogólny koszt realizacji całego zadania w 2008 r. zamknął się w kwocie 14 500 zł.
za umieszczenie zwierząt w schronisku, opłata zryczałtowana wyniosła 12 500 zł
oraz jednorazowa w wysokości 2000 zł.

up. Wójta Gminy Łagiewnik

Anc

f!

Kierownik Referatu Rolnictwa
i ipraw Społecznych

Małczyce, dnia 03.04.2009r.

ROŚ7625/|/y2009

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
Fundacja dla Zwierząt „Argos"
Ul. Garncarska 37 a
04-886 Warszawa

W odpowiedzi na Wasz wniosek z dnia 18 marca 2009r. /wpł.24.03.2009r/,
uprzejmie informuję, że w roku 2008 nasza gmina nie miała zawartych stałych
umów i nie udzielała zleceń na wyłapywanie bezdomnych zwierząt lub
zapewnienie im opieki.
W roku 2008 dla dwóch bezpańskich psów znaleziono prywatnych właścicieli,
natomiast dwa umieszczono w obiekcie, który jest przez nas dzierżawiony
/dzierżawca wyraził chęć do opieki nad nimi/. Warunkiem przyjęcia tych psów
było ich przebadanie weterynaryjne i w zależności od potrzeb odrobaczenie,
podanie preparatów, sterylizacja oraz opieka stacjonarna, których dokonano na
koszt gminy na ogólną kwotę 1436,42 zł.

Częsta

U R Z Ą D GMINY

58-124Morcinowfce,ul.J.Tuwima2
tel 074 85-85-226,227, <dx 074 85-85-231
NIP 884-13-32-785

RG-7635/59/2009

Marcinowice dnia 2009-04-15

Biuro Ochrony Zwierząt
Ul. Garncarska 37 A
04-886 Warszawa
Dotyczy : bezpańskich psów .
Odpowiadając na Wasz wniosek dotyczący informacji publicznej
dotyczącej bezpańskich psów informuję :
- w roku 2008 Gmina Marcinkowice udzielała zleceń na odbiór bezpańskich
psów Schronisku „AZYL" w Dzierżoniowie .
- w roku 2008 Gmina Marcinowice wyłapała 5 szt. bezpańskich psów z czego
dla 4 szt. znaleziono nowych właścicieli.
- koszty poniesione przez Gminę na bezpańskie psy wyniosły w roku 2008
2800.00-zł.
Otrzymuje :
1. Adresat
2. a/a

l??

Marciszów, dnia 23 marca 2009r
! 10 -36<

RG i OŚ-6134^/09

;;>> fi()0544639

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacja dla Zwierząt"Argos"
04-886 Warszawa
ul.Garncarska 37

W odpowiedzi na pismo z dnia 18 marca 2009r w sprawie udzielenia informacji publicznej na
temat sposobu i skutków wykonywania zadania "opieki na bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie",
Urząd Gminy w Marciszowie informuje następująco:
1.W 2008 roku gmina Marciszów udzielała zleceń na odłowienie bezdomnych psów i
zapewnienia im dalszej opieki dla Schroniska Małych Zwierząt z/s w Jeleniej
Górze 58-500 ul.Spółdzielcza 33a, z którym współpracujemy od wielu lat.
2.Zlecono odłowienie dwóch psów bezdomnych , koszt zleceń wyniósł 1 940,60 zł
zł, rachunki dotyczą: dojazdu, odłowu, przebadania, pobytu w schronisku .
3.Dia dwóch psów bezdomnych gmina we własnym zakresie znalazła chętne osoby które
przejęły psy.
4,Koszt realizacji zadania 1 940,60 zł, forma płatności na zlecenie na podstawie
wystawionej faktury .
""" TTA GMINY

Sprawę prowadzi:
Referat Rolnictwa,Gospodarki Gruntami
i Ochrony Środowiska
Maria Bych
pok.nr 19 tel.075/7410 367

URZĄD MIEJSKI w MIEROSZOWIE
58 - 350 MIEROSZÓW, PL. NIEPODLEGŁOŚCI l
e-mail: urzad@mieroszow.pl
tel.: (074) 8494300-304, fax: 8494323

GPIiOŚ -7080/03 /2009

Mieroszów, 26.03.2009r.

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji dla Zwierząt „Argos"
ul.Garncarska 37A
04-886 Warszawa

Odpowiadając na Wasz wniosek o udzielenie informacji publicznej na temat
sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich
wyłapywanie"- odpowiadam na zadane pytania :
1. Gmina Mieroszów nie miała w roku 2008 podpisanej stałej umowy na wyłapywanie
bezdomnych zwierząt i zapewnienie im dalszej opieki. Wyłapywanie bezdomnych
zwierząt odbywało się poprzez udzielanie jednorazowych zleceń przedsiębiorstwu
„HART" w Świebodzicach. Zwierzęta umieszczane były w schronisku dla zwierząt w
Dzierżoniowie lub w Kościanie.
2. W roku 2008 wyłapano i umieszczono w schroniskach 9 psów.
3. Poniesione w roku 2008r. koszty związane z realizacją w.w. zadań wyniosły 18.811,06 zł.
Za umieszczanie psów w schronisku uiszczano opłaty jednorazowe.

ZASTĘPCA BURMISTRZA
mgr inA Dorota Bekier

Strona l z l

Argos/BOZ
Od:
Do:
Wysłano:
Temat:

"Jarek Oksiński" <jarek@mecinka.pl>
<boz@boz.org.pl>
1 kwietnia 2009 08:39
Informacja nt. opieki nad bezdomnymi zwierzętami, gmina Męcinka

Dzień dobry.
W nawiązaniu do pisma z dnia 18 marca 2009 r. dotyczącego udzielenia informacji publicznej nt. sposobu i
skutków wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie", poniżej podaję
następujące informacje:
1. W 2008 r. Gmina Męcinka posiadała umowę ze Schroniskiem dla Bezdomnych Zwierząt w Legnicy na
umieszczanie odłowionych zwierząt z terenu gminy Męcinka.
2. W 2008 r. nie odłowiono żadnego zwierzęcia z terenu gminy, w związku z czym nie poniesiono żadnego
wydatku.
Z poważaniem
Jarosław Oksiński
Insp. ds. ochrony środowiska
Urząd Gminy w Męcince

2009-04-01

URZĄD GMINY
ul. Kolejowa 22 a
55-081 M I E T K Ó W
tel.(071) 31681 13, 3168284

OziR6052/l/09

Mietków, dnia 8.04.2009r.

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacja dla Zwierząt „Argos'
ul. Garncarska 37 A
04-886 Warszawa
W odpowiedzi na Wasz wniosek z dnia 18 marca 2009r. o udzielenie
informacji publicznej na temat sposobu i skutków wykonywania zadania „ opieka
nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie" przewidzianego ustawą o ochronie
zwierząt.
Ad. l Gmina nie podpisywała stałej umowy ani nie udzielała zleceń na wyłapywanie
bezdomnych zwierząt ponieważ nie zaistniała taka potrzeba, było kilka przypadków
pojawienia się na terenie gminy bezdomnych psów, jednak nie trzeba było ich
przewozić do schroniska, bo wzięli ich do siebie mieszkańcy wsi.
Ad.2 W 2008r nie było żadnego przypadku wyłapywania bezdomnych zwierząt.
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Międzylesie 2009-03-27

Biuro Ochrony Zwierząt

Fundacja dla Zwierząt„Argos"
ul. Garncarska 37A
04-886 Warszawa

Odpowiadając na pismo Państwa z dnia 18 marca 2OO9r. /data wpływu 2009-03-267
informuję ,że w 2Oo8r.:
1. Gmina Międzylesie nie podpisała stełej umowy na wyłapywanie bezdomnych zwierząt.
2. nie odnotowano interwencji dotyczącej wyłapywania lub utrzymania bezpańskich
zwierząt na terenie Gminy Międzylesie .
3.nie było przypadku wyłapywania ani przetrzymywania bezpańskich zwierząt pod opieką
Gminy Międzylesie.

INSPEKTOR
Annatfulbaka

Sprawę prowadzi:
Anna Kulbaka
tel.O74 8126-327
wew. 27

OD :

NR TEL :

30 MAR. 2009 13:09

Milicz, dnia 30.03.2009 r.

SRL.II.7080-1/09

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
Fundacja dla Zwierząt „Argos"
ut. Garncarska 37A
04-886 Warszawa

Odpowiadając na pismo z dnia 18.03.2009 r., dotyczącego prośby o udzielenie informacji
publicznej na temat sposobu l skutków wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi
zwierzętami i ich wyłapywanie" przewidzianego ustawą o ochronie zwierząt, Urząd Miejski
w Miliczu podaje następujące dane:

1. Gmina Milicz posiada porozumienie zawarte z Gminą Krotoszyn w sprawie partycypacji
w kosztach bieżącego utrzymywania, remontów i rozbudowy schroniska dla zwierząt przy
ulicy Ceglarskiej w Krotoszynie. Wyłapywaniem bezdomnych psów zajmuje się Zakład Usług
Komunalnych w Miliczu.
2. W ubiegłym roku do schroniska trafiło 20 psów (w tym suka z 8 młodych) oraz dwa młode
koty.
3. Zgodnie z porozumieniem, miesięczny koszt utrzymania l psa wynosi 75 zł. Łączny koszt
realizacji zadania wyniósł 1500 zł. Forma płatności oparta jest na bieżącej ewidencji
zwierząt przebywających w schronisku.

., BLjrrriiętrza

STR.l

WÓJT GMINY
Miłkowice

Miłkowice, dnia 27 marca 2009 r.

GK. 6134-5/09
Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji dla Zwierząt „Argos"
ul.Garncarska 37 A
04 - 886 Warszawa

Dotyczy: udzielenia informacji
Odpowiadając na Państwa pismo z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie udzielenia
odpowiedzi dotyczącej sposobu i skutków wykonywania zadania „opieki nad
bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywaniem, uprzejmie informuję:
1. w 2008 r. Gmina Miłkowice posiadała podpisaną umowę ze Schroniskiem dla
Bezdomnych Zwierząt w Legnicy;
2. w ww. roku z terenu Gminy wyłapano i utrzymywano na koszt Gminy 4 psy, które
przekazano do schroniska oraz 7 psów (suka + 6 szczeniaków), którymi
opiekowali się pracownicy Gminy - wszystkie zwierzęta zostały adoptowane;
3.koszt utrzymywania 4 psów w schronisku wyniósł - 2.834,00 zł
(koszt za 1 dzień pobytu zwierzęcia w schronisku -18 zł). Faktury były płatne
miesięcznie;
koszt utrzymywania 7 psów - pokrywali pracownicy gminy.

Z poważaniem

A

W0JT GMINY

TJ R Z Ą O
MIASTA I GMINY MIRSK
59-630MIRSK
Plac Wolności nr 39
woj. d o l n o ś l ą s k i e

SM5231/47/09

J7J,

Mirsk, dnia 20.04.2009r.

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
UL Garncarska 37 A
04-886 Warszawa

Urząd Miasta i Gminy w Mirsku odpowiadając na Wasz wniosek dot. realizacji opieki
nad bezpańskimi zwierzętami informuje:
1. Gmina Mirsk w 2008r. udzielała zleceń na wyłapywanie bezpańskich zwierząt dla OSP
Mirsk i zapewnienia im opieki dla ZGK i M w Mirsku.
2. Gmina nie prowadziła statystyki liczbowej o zwierzętach wyłapanych i utrzymywanych na
koszt Gminy w 2008r.
3. W 2008r. koszt realizacji całego zadania wynosił 1737zł llgr słownie (tysiąc siedemset
trzydzieści siedem zł jedenaście gr) płatne według przedstawionych faktur VAT.
Sprawę prowadzi:
Inspektor Straży Miejskiej
Tadeusz Piotrowski
Pokuj nr 14, tel. 0756470446

URZĄD GMINY

Mściwojów 43
59-407 Mściwojów
tel. 076/872-85-22, 23, 30
fax 076/872-85-95
Id. 000541894 NIP 695-10-01-114

Mściwojów,26.03.2009r.

Nr RO 7081/3/09

Biuro
Ochrony Zwierząt
Fundacji dla Zwierząt „Argos'
Ul. Gancarska 37A
04-886 Warszawa

W odpowiedzi na Państwa wniosek z dnia 18 marca 2009r. dotyczący sposobu i
skutków wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie"
Urząd Gminy Mściwojów informuje:
1. Gmina w 2008r. posiadała stałą umowę na przyjmowanie bezdomnych psów ze LPGK
Sp. z o.o. „Schronisko dla Bezdomnych zwierząt w Legnicy przy ul. Ceglanej 1.
2. W 2008 r. na koszt Gminy do w/w schroniska oddano 2 psy.
3. W 2008 r. całkowity koszt w/w zadania wynosił 4.065,52 zł , są to opłaty miesięczne
za gotowość przyjęcia oraz za pobyt psa wg bieżącej ewidencji zwierząt - płatne
przelewem za każdy miesiąc

Zup. W 61J T A
Mii

TARZ GMINY
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URZĄB

G M INY

!¥!Y8ŁAKGWiCE

Mysłakowice 15.04.2009 r.
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RBR6052- t» /2009

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji dla Zwierząt „Argos"
Ul. Garncarska 37A
04-886 Warszawa

W odpowiedzi na Państwa pismo z dnia 18 marca 2009 r. Urząd Gminy
Mysłakowice informuje, że w roku 2008 bezdomne zwierzęta wyłapywane są na nasze
zlecenie przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w
Jeleniej Górze i umieszczane w Schronisku dla zwierząt. Koszt realizacji całego zadania
wyniósł ogółem 3.252 zł. i dotyczył sześciu zwierząt.

/,ASTĘir<Ut\W0iJTA
Gminy l

ferzy Wateha

.
URZ/PG;,I;NYNIECHLÓW

ul. Gtegowska 31, 56-215 Niechiow
tel. 065 543 56 88, fax. 065 543 58 14
REGON 000541888 N!P 699-10-28-438
wj, dolflounikia, pow. górowski

xr

,,, onnon/im

Niechlow 2009.04.03

Biuro Ochrony Zwierząt
ul. Garncarska 37A.
04-886 Warszawa

Urząd Gminy w Niechlowie w odpowiedzi na pismo w sprawie
Wykonywania zadania „opieką nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie",
uprzejmie informuje, że żadne zjawisko w tym temacie w 2008 roku nie miało zaistniało.

Z poważaniem:

Kier. #efR^frtfctwa, Gosp.Gruntami
firony Śrgdowiska

'
URZĄD MIASTA I GMINY
W NIEMCZY
Rynek 10,58-230 Niemcza
tel. +48748376265 fax +48748376280
http://www.um.niemcza.pl e-mail: sekretariat@um.nienicza.pl
Referat Rolnictwa, Ochrony Środowiska,
Gospodarki Nieruchomościami
i Działalności Gospodarczej

tel. +48 74 83 76 994

Niemcza 01.04.2009 r.

RNG 7080/19g/2009
Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji dla Zwierząt „Argos"
ul. Garncarska 37 A
04-886 Warszawa
W odpowiedzi na Państwa pismo z dnia 18 marca 2009 roku informuję, że Gmina Niemcza w
2008 roku miała zawartą stałą umowę ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Zwierząt „AZYL" w
Dzierżoniowie, ul. Brzegowa

151 w zakresie dotyczącym zapewnienia opieki bezdomnym

zwierzętom.
W roku 2008 z terenu naszej gminy odłowiono 5 bezdomnych psów, które zostały
umieszczone w schronisku dla zwierząt prowadzonym przez Stowarzyszeniem Przyjaciół Zwierząt
„AZYL" w Dzierżoniowie. Łączny koszt realizacji zadania wyniósł 12 500,- złotych.

\

BURMISTRZ

Otrzymują:
(Adresat
2) A/a.

Sp. G.Procków tel. /74/ 8376 994

Godziny pracy
Od poniedziałku do piątku od
we wtorki od

W

T" do 15
30
8 do 16'°

Posiadamy certyfikat zarządzania
jakością PN-EN ISO:9001 : 2001

Nowa Ruda, dnia 25.03.2009r
WÓJT GMINY NOWA PUP*

RSG. 7080/12/09

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacja dla Zwierząt „Argos"
ul. Garncarska 37A
04-886 Warszawa

W odpowiedzi na Państwa pismo z dnia 18.03.2009r w sprawie prośby
o udzielenie informacji publicznej na temat sposobu i skutków wykonywania zadania
„ opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie „ uprzejmie informuję, że:
1. Gmina Nowa Ruda nie podpisała stałej umowy w 2008 roku na wyłapywanie
bezdomnych zwierząt lub zapewnienie im dalszej opieki.
Gmina Nowa Ruda w 2008 roku zleciła natomiast odłowienie lub opiekę nad
bezpańskimi psami następującym osom lub instytucjom:
D „Hart" Prywatna Wielobranżowa Firma Usługowa-Dozór Sanitarno-Porządkowy,
Zbigniew Szyszkowski, ul. Kopernika 12/5 w Świebodzicach;
D Stowarzyszenie Przyjaciół Zwierząt - Schronisko dla Zwierząt „Azyl", ul. Brzegowa
151 w Dzierżoniowie;
O „Mrunio" Fundacja Ochrony Zwierząt i Ochrony Polskiego Dziedzictwa
Przyrodniczego z siedzibą w Jaszkowej Dolnej 38.
2. Gmina Nowa Ruda zleciła w 2008 roku wyłapanie 11 dorosłych psów i umieszczenie
ich w schronisku dla bezdomnych psów „Azyl".
3. Koszt realizacji całego zadania w 2008 roku to kwota 15576,30 złotych.
Zapłata następowała gotówką lub przelewem bankowym po wykonaniu zadania.

Z poważaniem

ÓJT
Karwowski
Wykonano w 2 egz.
Egz. nr l - adresat
Egz. nr 2 - a/a
Sprawę prowadzi: Stanisław Stępień
tel. nr: 074/8725616

URZĄD MIEJSKI
w Nowej Rudzie
57- 400 Nowa Ruda, Rynek 1
centrala: (074) 872 03 00, 872 03 01, fax (074) 872 22 68
www.um.nowaruda.pl
e-mail: miasto@um.nowaruda.pl

Nowa Ruda, dnia 02.04. 2009 roku
MK. 7082/44/09

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji dla Zwierząt "Argos"
ul. Garncarska nr 37 a
04 - 886 Warszawa

dotyczy: informacji o bezdomnych zwierzętach w roku 2008 roku
W odpowiedzi na pismo z dnia 18 marca 2009 roku dotyczące sposobu i skutków wykonywania
zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie" informuję, że:
w roku 2008 tut. Urząd nie posiadał stałej umowy na wyłapywanie bezdomnych zwierząt i
zapewnienie im dalszej opieki,
w roku 2008 wyłapano 4 szt bezdomnych zwierząt z czego cztery zostały przewiezione do
schroniska,
koszt realizacji zadania wyniósł Gminę- 13 839,81 zł
z czego
usługi weterynaryjne 7335,08zł
odłowienie, transport i przyjęcie do schroniska 6504,73 zł
były to płatności jednorazowe za opiekę i umieszczanie zwierząt w schroniskach.

NACZELNIK
WYDZIAŁU MIENIA KOMUNALNEGO
/oanna Koloaziej

Sprawę prowadzi:
Jarosław Żółty tel.074 872 0329

Wydział Mienia Komunalnego
e-mail: wmk@um.nowaruda.pl

:
Ul.-Rynek 1,13-730 H ;w; jr<x dec
tel. 075- 73806SO, 075-7380894
fax 07 5-7318416
e-maH: urz3d(§>nowogrocizi0c.pl
000529858
(5)

Nowogrodziec, dnia 2 kwietnia 2009r.

WII .Gn. 7080/7/09

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
Fundacji dla Zwierząt „Argos"
ul. Garncarska 37A
04-886 Warszawa

Pot. Waszego wniosku z dnia 18.03.20()9r. o udzielenie informacji publicznej
l .W celu wypełnienia obowiązków wynikających z ustawy o ochronie zwierząt, Burmistrz
Nowogrodźca zawarł ze Związkiem Gmin Ziemi Zgorzeleckiej Porozumienie w sprawie
współfinansowania w 2008r. „Schroniska dla Zwierząt Małych " w Dłużynie Górnej gm. Pieńsk.
2.W ramach Porozumienia w 2008r. na terenie Gminy i Miasta Nowogrodziec w wyniku odłowów
i interwencji przyjęto do Schroniska 62 psy.
3.Koszt realizacji całego zadania, w tym także interwencji i odłowów wykonanych na terenie
Miasta i Gminy Nowogrodziec wyniósł 30.315,00 zł, kwota ta została zapłacona w 4 ratach.
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Sporządziła:
M.Kłosowska
tel.(075)7380695
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URZĄD MIEJSKI
w Obornikach Śląskich

ul. Trzebnicka l 55-120 Oborniki Śląskie
tel.0-71 310-35-19, fax. 0-71 310-22-95
e-mail: Qborniki@oborniki-slaskie.pl
www.oborniki-slaskie.pl

IROŚ 7081/1/2009

Oborniki Śląskie 25.03.2009r.

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacja dla Zwierząt „Argos'
ul.Garncarska 37 A
04-886 Warszawa

W odpowiedzi na wniosek z dnia 18.03.2009r. dotyczący sposobu i skutków
wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie" Urząd
Miejski w Obornikach Śląskich informuje:
l .W 2008r. gmina udzielała zezwoleń na wyłapywanie bezdomnych zwierząt i zapewnienie
im dalszej opieki.
2.W roku 2008 odłowiono 10 bezdomnych zwierząt.
3.Koszt realizacji całego zadania wynosił 5.232,24 zł. Forma płatności była jednorazowa za
umieszczenie zwierzęcia w schronisku lub zapewnienie dalszej opieki.
Jednocześnie informujemy, że przystąpiliśmy do Związku Międzygminnego „Regionalne
Schronisko dla Zwierząt" w Lubiniu. Obecnie współpracujemy nad utworzeniem Statutu
Związku. Problem bezdomności zwierząt mamy zamiar rozwiązać poprzez współudział w
budowie i funkcjonowaniu Schroniska.

D5
U RZĄD

GMINY

ul. 11 Listopada 24

Oleśnica, dnia 16 kwietnia 2009r.

56-400 O L E Ś N I C A
NrRGNiOŚ.7080-1/2009

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
Fundacja dla Zwierząt „Argos"
ul. Garncarska 37a
04-886 Warszawa

W odpowiedzi na wniosek

o udzielenie informacji publicznej z dnia 18 marca

2009r., informuję, że:
1. Gmina

Oleśnica w 2008 roku miała podpisaną umowę na wyłapywanie

bezdomnych zwierząt z firmą PPHU MarMac, ul. 3 mają 12, 56-400 Oleśnica.
2. Ilość wyłapanych zwierząt - 33 szt.
Ilość utrzymywanych zwierząt - 25 szt.
3. Koszt realizacji całego zadania - 70.000,00 zł
Forma płatności - oparta na bieżącej ewidencji zwierząt przebywających pod
opieką.
PODINSPEKTOR
ds. gojpodorto odpadami
i ochrony
Stanyna Śclesleltka

Oleśnica, dnia 15.04.2009 r.

BURMISTRZ

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT

OLEŚNICY
™>^^^^^^™

Fundacji dla Zwierząt „Argos"
ul. Garncarska 37a

Ry ne°k° -TatJsz

04-886 Warszawa

tel.: (071) 79821 03
fax: (071) 79 821 08
ratusz@olesnica.pl

DC.1.7062.56-2/2009

W odpowiedzi na Państwa pismo informuję, że Miasto Oleśnica ma
podpisaną

stałą

umowę

z Przedsiębiorstwem Produkcyjno - Handlowo -

Usługowym MARMAC Kolenda Marcin, 56-400 Oleśnica, ul. 3 Maja 12, na
świadczenie usług w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami. Firma
posiada także zezwolenie

wydane

przez

Burmistrza Miasta Oleśnicy

na

prowadzenie w/w usług.
W roku 2008 w/w firma z terenu miasta Oleśnicy wyłapała 52 sztuk
bezdomnych zwierząt, których część została przekazana do adopcji, a pozostałe
zwierzęta trafiły do schronisk dla bezdomnych zwierząt na terenie kraju.
Koszt realizacji tego zadania w roku 2008 wyniósł 58 922,77 zł. Zawarły się
w nim koszty usług wyłapania bezdomnych zwierząt, usług weterynaryjnych oraz
opłat za przyjęcie zwierząt do schronisk, korzystając przy tym z ryczałtowej formy
płatności za umieszczanie psów w schronisku. Ryczałtowa forma płatności była
jedyną możliwością uregulowania zobowiązań finansowych gdyż żadne ze
schronisk nie było zainteresowane podpisaniem długoterminowej umowy z
Miastem Oleśnica, w której określone byłyby nasze obowiązki w stosunku do psów
umieszczonych w schroniskach.

ZASTĘ

OLBNCA

SNICY
STRZA

Henryk Beryacki

Oleśnica, dn. 07.07.2009

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji dla Zwierząt ARGOS
Ul. Garncarska 37 A
56-400 Oleśnica

Rynek - Ratusz
tel.: (071) 79821 03
fax:(071) 79821 08
ratusz@olesnica.pl

04-886 Warszawa

DG. l.łOtUW/2009
W odpowiedzi na Państwa wniosek o udzielenie informacji publicznej w zakresie
podstaw pranych działania podmiotu: P.H.U. MARMAC Kolenda Marcin, ul. 3 Maja 12,
56-400 Oleśnica, przedkładam w załączeniu:
1. Kserokopię Decyzji Burmistrza Miasta Oleśnicy DG. l .7062.34-2/2007 z dnia
03.09.2007 r. w sprawie wydania zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony
przed bezdomnymi zwierzętami,
2. Kserokopię zezwolenia dla przewoźnika, wydanego przez Powiatowego Lekarza
Weterynarii w Oleśnicy.
Jednocześnie informuję, iż w roku 2008 przekazano 17 psów do schronisk:
Przedsiębiorstwo Komunalnego Sp. z.o.o Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt,
ul. Komunalna 9, 47-400 Racibórz (3 psy) oraz do Fundacji „Zwierzyniec", ul. 18 stycznia
131, 98-300 Wieluń (14 psów). Pozostałe psy zostały przekazane do adopcji.
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Nr D

-G- J -7062. 34-2/2007 z dnia 03.09.2007r.
\,\/ sprawie wydania zezwolenia na prowadzenie działalności w
,
"
.
.
.
zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami

Na podstawie art.7 ust.l pkt.3, art.9 ust.l,lb ustawy z dnia 13 września 1996r.
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2005r. Nr 236,poz.2008, ze
zm.) i Uchwały Nr V111/66/2007 Rady Miasta Oleśnicy z dnia 25 maja 2007 w
sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt domowych lub gospodarskich z terenu
Miasta Oleśnicy oraz dalszym postępowaniu z nimi oraz zgodnie z Zarządzeniem Nr
189/Y/2007 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 26.06.2007r. w sprawie określenia
wymagań jakie powinni spełnić przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia
na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami,
prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, udziela się na wniosek
przedsiębiorcy występującego pod nazwą
Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowo - Usługowe

Marcin Kolenda

MARMAC

Z siedzibą firmy - 56-400 Oleśnica, ul. 3 Maja 12/t'I

zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi
zwierzętami na terenie Miasta Oleśnicy na okres
od 3 września 2007r. do dnia 31 sierpnia 20l7r.
z zachowaniem poniższych wymagań:
1) posiadanie specjalistycznych środków przeznaczonych do chwytania oraz
transportowania bezdomnych zwierząt w tym atestowanych urządzeń i środków przy
pomocy których zwierzęta będą wyłapywane nie stwarzających zagrożenia dla ich
życia i zdrowia,
2) posiadanie środka transportu przystosowanego do transportu zwierząt, który posiada
odpowiednią kubaturę, zadaszenie i izolowane ściany w celu zabezpieczenia przed
wpływami atmosferycznymi, wentylację, podłogę z odpowiednią nawierzchnią ,
zapewniająca.przyczepność kończyn oraz umożliwiającą utrzymanie higieny..
3) zapewnienie w razie potrzeby pomocy weterynaryjnej,
4) posiadanie odpowiednio przeszkolonej kadry niezbędnej do prowadzenia działalności
w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami w liczbie gwarantującej siale
świadczenie usług,
5) posiadanie tytułu prawnego do miejsca (terenu) w przypadku przetrzymywania
wyłapanych zwierząt przed przewiezieniem do schroniska,
6) zapewnienie, w razie potrzeby, odbioru zwłok zwierząt przez po^WPK^CBtljący się
unieszkodliwianiem zwłok zwierząt,
" ^godność Z Oryginałem

Marcin

V

Krawczyk\

UZASADNIENIE
W dniu 31.08.20G7r. do tutejszego Urzędu wpłynął wniosek Przedsiębiorcy
występującego pod nazwą Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowo ~ Usługowe
MARMAC Marcin Kolenda z siedzibą firmy - 56-400 Oleśnica, ul. 3 M u j a 12/1-7
Zarejestrowanego pod nr wpisu 6230/2001 -- ewidencja działalności gospodarczej
prowadzona przez Burmistrza Oleśnicy.
1. Wniosek zawierał braki formalne w związku z tym w dniu 03.09.2007r. wezwano
wnioskodawcę o ich uzupełnienie.
2. W dniu 03.09.2007r wnioskodawca uzupełnił braki formalne przekładając
stosowne dokumenty.
Po przeprowadzeniu postępowania na podstawie art.7 ust. l pkt.3, art.9 ust. l , l h ustawy
z dnia 13 września I996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z
2005r. Nr 236,poz.2008, ze zm.) i Uchwały Nr Y1II/66/2007 Rady Miasta Oleśnicy z
dnia 25 maja 2007. w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt domowych lub
gospodarskich z terenu Miasta Oleśnicy oraz dalszym postępowaniu z n i m i oraz
zgodnie z Zarządzeniem Nr 189/Y/2007
Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia
26.06.2007r, vv sprawie określenia wymagań j a k i e powinni spełnić przedsiębiorcy
ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie
ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych
zwierząt orzeczono jak na wstępie.
POUCZENIE
Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium
Odwoławczego we Wrocławiu za pośrednictwem tut. Urzędu w terminie 14 dni od
dnia doręczenia.
Pobrano opłatę zgodnie z cz.l pkt.36 podpunkt 10 załącznika do ustawy z dnia 16
listopada 2006r o opłacie skarbowej w wysokości 616 z ł .
Otrzymują :
1. Adresat,
2. Powiatowy Lekarz Weterynarii w Oleśnicy,
3. a/a.
Burmistrz Miasta Oleśnicy

Potwierdzam

za zgodność z oryginałem
l » f ^„lic^bpodamej
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Zezwolenie dla przewoźnika zgodne z art. 10 ust. 1/
Transporter authorisation pursuant to Article 10(1)
1 . ZEZWOLENIE PRZEWOŹNIKA NR
TRANSPORTER AUTHORISATION NO

PL 0214/ TRANS / 2 / 2007

2. IDENTYFIKACJA PRZEWOŹNIKA
TRANSPOTRER IDENTIFICATION
2.1 Nazwa firmy/ Company name

TYP 1/TYPE 1

NIE OBOWIĄZUJE W PRZYPADKU DŁUGOTRWAŁEGO
TRANSPORTU / NOT VALID FOR LONG JOURNEYS

P.P.H.U. „MARMAC"

2.2. Adres/Address
56-400 Oleśnica, ul. 3 Maja 12

2.3. Miasto/City

2.5.

2.3. Kod Pocztowy/Postał code

PL

56-400

OLEŚNICA
2.6. Telefon/ Telephon

Państwo Członkowskie/ Member State

2.7. Faks/Fax

2.8.

E-mail
marmac@o2.pl

071 /398 33 47

3.ZEZWOLENIE OGRANICZONE DO DANEGO/AUTHORISATION LIMITED TO CERTAIN
zwierzą/ Types of animals
-Rodzaju
~

&T

Środków transportu/
,—,—.—^ Modes of transport

Rodzaj/ Specify here: zwierzęta bezdomne

pojazd drogowy

Data ważności/Expiry datę 31 GRUDNIA 2009 r.
4 ORGAN WYDAJĄCY ZEZWOLENIE/ AUTHORITYISSUING AUTHORISATION
4.1 Nazwa i adres organu/ Name and address of the authority

4.2. Telefon/ Telephon
071 31426 11

4.3. Faks/ Fax
071 398 51 45

4.4.
E-mail
olesnica@wroc.wiw.gov.pl

4.5. Data/ Datę

4.6 Miejsce/ Place
Oleśnica

4.7.

30 sierpnia 2007 r.

4.8. Nazwisko i podpis urzędnika/
Name and signature of the
official

Potwierdzam
za zgodność z oryginałem

Pieczęć urzędowa/ Official stamp

1

URZĄD MI7JSK

Olszyna, dnia 30.03.2008 r.

f- !. ^!

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji dla Zwierząt „ Argos „
KRS: 286138
04-886 Warszawa
ul. Garncarska 37 A

W odpowiedzi na Wasz wniosek o udzielenie informacji publicznej na temat sposobu i
skutków wykonywania zadania „ opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie ,.
przewidzianego ustawąo ochronie zwierząt, Urząd Miejski w Olszynie uprzejmie informuje :
1. W 2008 roku Gmina Olszyna nie posiadała stałej umowy ani nie udzielała zleceń na
wyłapywanie bezdomnych zwierząt.
2. W 2008 r. w Gminie Olszyna wyłapano trzy psy , które zostały przekazane do adopcji
osobom fizycznym w związku z czym Gmina nie ponosiła kosztów utrzymywania
bezdomnych zwierząt.
3. W 2008 r. Gmina Olszyna nie poniosła żadnych kosztów związanych z
umieszczeniem w schronisku bezdomnych zwierząt.

STB.Z

URZĄD GMINY
Pl. Marszałka]. Piłsudskiego 28
55-200 O Ł A W A
tel. 313 30 44. 45

woj. dolnośląskie

GK-6032-Z/2/09

Oława 03.04.2009r.

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
Fundacja dla Zwierząt „Argos"
KRS 286138
ul. Garncarska 37 A.
04-886 Warszawa.
Urząd Gminy w Oławie informuje, że zadaniem wyłapywania i utrzymania
zwierząt bezdomnych zajmuje się Pan Adam Polit w ramach Umowy- zlecenia.
W roku 2008 odłowił , utrzymywał lub przekazywał do dalszego odchowu 41 sztuk
zwierząt.
Łączny koszt odłowienie, utrzymania i opieki weterynaryjnej wynosi 19 567 zł za rok
2008. Płatność jednorazowo za umieszczenie w schronisku.

Z-CA W Ó J T A
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00 O Ł A W A
Wydział Gospodarki Komunalnej,
Mieszkaniowej i Ucłuony Środowiska

Oława, dnia 26 marca 2009

GKM-6134/2/09
BIURO
OCHRONYZWIRZĄT
Fundacja dla Zwierząt „Argos"
ul. Garncarska 37a
04-886 Warszawa

W odpowiedzi na wniosek o udzieleni informacji publicznej z dnia 18 marca 2009
roku Urząd Miejski w Oławie niniejszym informuje, że w roku 2008 Gmina Miasto Oława
realizowała zadania wynikające z ustawy o ochronie zwierząt na podstawie umowy z osobą
fizyczną, która wraz z funkcjonariuszami Straży Miejskiej podobnie jak w latach ubiegłych
wyłapywali bezpańskie, wałęsające się psy, a następnie sprawowała nad nimi czasowo
opiekę. Równocześnie były zamieszczane ogłoszenia w lokalnej prasie i telewizji kablowej
celem

znalezienia dotychczasowych

bądź nowych

właścicieli

chętnych do adopcji

wyłapanych psów. W 2008 roku przekazano do adopcji 115 psów.
Z tytułu utrzymania, opieki i usług weterynaryjnych nad bezpańskimi psami Gmina
Miasto Oława w 2008 roku poniosła koszty około 21 000,00 zł brutto. Ponadto na potrzeby
dokarmiania bezpańskich psów Gmina poniosia koszty w wysokości około 6000,00 zi brutto.
Całkowity koszt realizacji zadania opieki nad bezpańskimi zwierzętami w 2008 r. wyniosła
27 000,00 zł brutto.
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URZĄD GMINY
w Osieczrwcy

"l. LubateJw 43, 59-724 Os<«znica

•312107, to wrs) 7312148

Osiecznica , dnia 26.03 .2009r.

^612.]p.02.165 REGON 000541171
e-mail: i n f r o s

OS.7082- 7/09

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji dla Zwierząt „Argos'
ul. Garncarska 37A
04-886 Warszawa

Urząd Gminy w Osiecznicy w odpowiedzi na wniosek o udzielenie
informacji publicznej na temat sposobu i skutków wykonywania zadania
„opieka nad zwierzętami i ich wyłapywanie" informuje :
1. Gmina Osiecznica udzielała zleceń na wyłapywanie bezdomnych zwierząt
w 2008r. firmie D.O.O.G Sanitarny Odłów Zwierząt Zbigniew Paruch,
59-400 Jawor ul. Legnicka 12A. Zwierzęta umieszczane były Schronisku
w Legnicy, ul. Ceglana l na podstawie umowa na 2008r. z Legnickim
Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z/s w Legnicy, ul.
Nowodworska 60) i w Dłużynie Górnej nr l F Towarzystwa Opieki nad
zwierzętami w Polsce na podstawie zleceń.
2. W 2008r. wyłapano 7 psów, utrzymywano na koszt gminy 8 psów.
3. Koszt realizacji całego zadania - 17.317,99 zł, forma płatności za opiekę :
jednorazowa za wyłapanie, przewiezienie i badanie lekarskie i ryczałtowa
za umieszczenie w schroniskach.

U R Z Ą D GMIN?

P Ę C L A W
(5)
67-221 Białołęka

Nasz znak: 6134-1/09

Pęcław 30.03.09 r.

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
Fundacji dla zwierząt „Argos"
ul. Garncarska 37 A
04-886 WARSZAWA

W odpowiedzi na Wasz wniosek o udzielenie informacji publicznej
na temat sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi
zwierzętami i ich wyłapywanie" Urząd Gminy Pęcław informuje, że w roku
2008 nie nastąpiła potrzeba wyłapywania bezdomnych zwierząt.
Ad. l . W 2008 r. gmina nie podpisywała umowy na stałe, ani nie udzielała
zleceń w kwestii wyłapywania bezdomnych zwierząt, czy zapewnienia im
opieki, gdyż taka potrzeba nie zaistniała.
Ad.2. Nie posiadamy zbiorczych danych liczbowych o zwierzętach
wyłapywanych lub utrzymywanych na koszt gminy w 2008 r., ponieważ takie
zabiegi nie miały miejsca w tym czasie.
Ad. 3. W związku z powyższymi odpowiedziami koszty niniejszego zadania nie
zostały poniesione w 2008 r.

Otrzymują:
1. adresat
2. a/a

J
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URZĄD MIASTA w PIECHOWICACH
ul. Żymierskiego 49
58-573 P I E C H O W I C E

Piechowice, dnia 25.03.2009r.

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacja Azylu pod Psim Aniołem
ul. Garncarska nr 37A
04-886 Warszawa

Urząd Miasta w Piechowicach w odpowiedzi na wniosek z dnia 18.03.2008r. w
sprawie udzielenia informacji publicznej na temat opieki nad bezdomnymi zwierzętami
uprzejmie informuję, że gmina w 2008r.:
1. Nie miała stałej umowy / zlecenia na wyłapywanie i opiekę nad zwierzętami.
2. Nie zlecała wyłapywania bezdomnych zwierząt.
3. Ponosiła koszty usługi weterynaryjnej w wysokości 150,00 (słownie: sto pięćdziesiąt
złotych) za uśpienie chorego bezdomnego psa.

Otrzymuje:
1. Adresat,
2. Aa.

URZĄD GMINY

59-524 P! F i G RZYM K A

Pielgrzymka, 2009-03-26

SR. 6134-2/09

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacja dla Zwierząt „Argos"
ul. Garncarska 37 A
04-886 Warszawa

W odpowiedzi na Wasze pismo z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie sposobu
i skutków wykonywania zadania „ opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie"
przewidzianego ustawą o ochronie zwierząt, informujemy, że w 2008 roku mieliśmy
podpisaną stałą umowę na wyłapywanie bezdomnych psów z terenu Gminy Pielgrzymka
z Legnickim Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Legnicy.
Jednocześnie nadmieniamy, że w 2008 roku nie przekazaliśmy żadnego psa do Schroniska.

^v/ÓJTA

z up
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Sekretarz Gmmv

Strona l z

Argos/BOZ
Od:
Do:
Wysłano:
Temat:

"Obrona Cywilna Marian Rękas" <oc@piensk.com.pl>
<boz@boz.org.pl>
12 maja 2009 13:57
odpowiedź na pismo

W odpowiedzi na Państwa pismo uprzejmie informujemy iż w 2008 r., jak
również w latach poprzednich gmina miała i ma podpisaną umowę ze
schroniskiem w Dłużynie Górnej a pracownicy schroniska zajmują się
wyłapywaniem bezdomnych zwierząt zgodnie z harmonogramem przez nich
ustalonym oraz na telefoniczna informację o takiej konieczności.
W roku 2008 wyłapano 8 psów.
Koszt realizacji całego zadania wyniósł 25.987,00 zł. Jest to koszt
poniesiony przez gminę na utrzymanie schroniska. Schronisko jest
utrzymywane przez Związek Gmin powiatu zgorzeleckiego i nasz koszt
wyniósł jak wyżej.
Przepraszamy za opóźnienie w udzieleniu informacji.
Pozdrawiamy serdecznie podinspektor Zarządzania Kryzysowego Marian Rękas

2009-05-12
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Urząd Miejski w Pieszycach
ul. Kościuszki 2, 58-250 Pieszyce,

tel.:(074) 836 54 87, fax: (074) 836 72 30, e-mail: um@pieszyce.pl

www.pieszyce.pl
Straż Miejska w Pieszycach
Ldz.SM-5231-1/04/09

Pieszyce 31.03.2009r

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji dla Zwierząt „Argos"
ul. Garncarska 37A
04-886 Warsliwa

W odpowiedzi na Wasz wniosek o udzielenie informacji publicznej
z dnia 18.03.2009r dot. sposobu i skutków wykonywania zadania „ Opieka
nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie" informujemy, że:
1. Gmina Pieszyce w 2008r podpisała stała umowę na wyłapywanie
bezdomnych zwierząt z firma PHU. „Dragon" Chów i Hodowla ^Zwierząt
Domowych 58-200 Dobrocin ul. Kościelna 6
2 . Z trenu Gminy Pieszyce odłowiono i umieszczono w schronisku
24 psy.

3. Koszty realizacji całego zadania wyniosły 2124Qzł. w każdym

przypadku była to opłata jednorazowa
bankowym na konto.

dokonywania

przelewem

'

Komcnfet Straty

Wvk.2.eoz.
egz.l.adr,
egz.2.a/a
wyk.2.J.

URZĄD MIASTA
ul. Piastowska 29
58-240 PILAWA GÓRNA

Pilawa Górna, dnia 27.03.2009 r.

ZKS. 7082/ 3 /2009

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacja dla Zwierząt „Argos"
ul. Garncarska 37A
04-886 Warszawa
W odpowiedzi na Państwa wniosek z dnia 18 marca 2009 r. dot. udzielenia
informacji publicznej na temat sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka
nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie", uprzejmie informuję, że
w 2008 r. pomiędzy Gminą Pilawa Górna, a Stowarzyszeniem Przyjaciół Zwierząt
„AZYL"
w Dzierżoniowie zawarta została umowa na realizację zadania
publicznego w zakresie
zapewnienia opieki bezdomnym psom z terenu
Gminy oraz przetrzymywania ich w schronisku dla zwierząt w Dzierżoniowie.
Zakres umowy obejmował:
- stałą gotowość do świadczenia usług objętych umową,
wyłapanie psów na ustne zlecenie i umieszczenie ich w schronisku dla
zwierząt,
zapewnienie zwierzętom podstawowej opieki weterynaryjnej.
W okresie obowiązywania umowy Stowarzyszenie Przyjaciół Zwierząt „AZYL"
w Dzierżoniowie zobowiązane było zapewnić Gminie przyjęcie do schroniska
pięciu bezdomnych psów.
W wyniku realizacji umowy, w 2008 r. wyłapano 4 psy, na co Gmina
poniosła wydatki (forma płatności: przelew) w wysokości 12500,00 zł brutto,
w tym:
kwotę 2500,00 zł brutto za gotowość świadczenia usług,
- kwotę 10000,00 zł na pokrycie kosztów wyłapania, umieszczenia
w schronisku i przechowywania wyłapanych psów.
W styczniu 2009 r., w związku z niewykorzystaniem limitu, Stowarzyszenie
Przyjaciół Zwierząt „AZYL" w Dzierżoniowie dokonało zwrotu na rzecz Gminy
nienależnego wynagrodzenia w kwocie 2000,00 zł brutto (koszt za jednego psa).
Sporządziła: D.Gołębiowska
BURP4ISTRZ
mgr

ZuzanfflBielawska

\

Platerówka, dn. 27 marca 2009r.
OP/6134/5/09

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacja dla Zwierząt „Agros'
ul. Garncarska 37 A
04-886 Warszawa

W odpowiedzi na Wasze pismo z dnia 11.02.2008r. w sprawie informacji na temat
sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich
wyłapywanie" informuje, iż:
=> nasza gmina posiada stosowną umowę z Towarzystwem Opieki nad Zwierzętami w
Polsce
Koło w Dlużynie Górnej
Dłużyna Górna 1F
59-930 Pieńska
Tel. 77-80-412 lub 607-315-361
=> ogólna ilość przyjętych zwierząt w 2008r. - 5 szt
=> koszt realizacji zadania w 2008r. - opłata ryczałtowa - 3.559zł płatna w 4-ech
ratach.

Z poważaniem
Wójt Gminy Platerówka
Krzysztof Halicki

GMINY

*-562 Podgdoyn, aj. ŹoteKKsJe 14
powiat zian-sski j
. 094

Nr RG7080-1/2009

Podgórzyn, dnia l kwietnia 2009r.

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji dla Zwierząt „ARGOS"
ul. Garncarska 37a
04-886 Warszawa
W odpowiedzi na Wasz wniosek z dnia 18 marca 2009r. w sprawie udzielenia
informacji dot. „opieki nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywaniem", tut. Urząd
informuje, że w 2008r. gmina zlecała wyłapywanie bezdomnych psów dla Miejskiego
Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Jeleniej Górze, które prowadzi Schronisko
Małych Zwierząt. Odłowiono 3 szt. psów na koszt.622,20.-zł.
Sprawę prowadzi: Jolanta Hapanionek
7548 114
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URZĄD MIEJSKI
w Polanicy-Zdroju
57-320 Polanica-Zcłrói

Polanica - Zdrój, 27.03.2009 r.
UM-SN-6134-2/2009
BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
Fundacji dla Zwierząt „Argos"
ul. Garncarska 37A
04-886 Warszawa
sprawa: udzielenie informacji publicznej.
W odpowiedzi na złożony wniosek o udzielenie informacji publicznej na temat
sposobu wykonywania zadania - opieka nad bezdomnymi zwierzętami Urząd Miejski
w Polanicy - Zdroju informuje, że:
1. W roku 2008 r. nie przeprowadzono akcji wyłapywania zwierząt pozbawionych
opieki.
2. Do Schroniska dla Zwierząt „AZYL" w Dzierżoniowie przekazano 10 psów.
3. Koszty poniesione przez Gminę w 2008 roku: 7 500 zł.
4. Forma płatności za umieszczenia psa w schronisku: opłata jednorazowa,
przelewem w wysokości 750,00 zł brutto.

Burmist

39S1
•jN
2009-03-31

URZĄD GMINY POLKOWICt
Rynek 1
59-100 P O L K O W I C E
woj. dolnośląskie
tel.847-41-07, fax 845-13-6^

EU.0629-1/09

Polkowice, dnia 31.03.2009 r.
Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji dla Zwierząt „Argos"
ul. Garncarska 37A
04-886 Warszawa

Dotyczy: udzielenia informacji publicznej.
W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej z dnia 18.03.2009 r. uprzejmie
informuję, że:
Ad.l.
Gmina Polkowice w 2008 roku miała podpisaną umowę ze Schroniskiem dla Bezdomnych
Zwierząt w Legnicy przy ul. Ceglanej, na przyjmowanie bezdomnych psów pochodzących
z terenu Gminy Polkowice. W przypadku braku wolnych miejsc w Schronisku w Legnicy
Gmina zlecała umieszczenie bezdomnych psów w AN1MALS HOTEL-ANNA we Lwówku
Śląskim oraz w Schronisku AZYL w Dzierżoniowie.
Ponadto Gmina we własnym zakresie szukała nowych właścicieli dla bezdomnych psów.
Ad.2.
W 2008 roku interwencyjnie wyłapano 25 bezdomnych psów. 9 psów zostało umieszczonych
w schroniskach, pozostałym znaleziono nowych właścicieli.
Ad. 3.
Koszt przekazania i utrzymania psów w schronisku w 2008 r. wyniósł 23.416,00 zł. Płatność
za utrzymanie psów w schronisku w Legnicy dokonywana była miesięcznie w oparciu
o bieżącą ewidencję zwierząt przebywających w schronisku (koszt utrzymania l psa - 18
zł/dobę). Natomiast płatności za przekazanie psów do schronisk w Dzierżoniowie i we
Lwówku Śląskiem dokonywane były jednorazowo (koszt przekazania l psa - 2.000 zł).

ISTRZA
mgr ifiz. [iroieta Kaczhrowska
REKTOR

Wydz atu Eksploatacji i Utrzymania

URZĄD MIASTA i GMINY
v; PROCHOWICACH
59-230 Prochowice, Rynek 1

NIP 691-21-45-932

Prochowice 2009-03-25

KM.7080/H /09
Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji dla Zwierząt „Argos"
ul. Garncarska 37A
04-886 Warszawa

W odpowiedzi na pytania zawarte w Waszym piśmie z dnia 18 marca 2009r niniejszym
informuję:
ad. 1.
W 2008r Gmina Prochowice nie posiadała zawartych umów na wyłapywanie bezdomnych zwierząt z
terenu miasta i gminy Prochowice, udzieliła 1 zlecenia Jakubowi Kalarusowi z Jurcza prowadzącego
działalność w tym zakresie.
ad. 2.
W 2008r zostało odłowionych 5 szt. psów.
ad. 3.
Koszt realizacji zadania w roku 2008 wyniósł łącznie 1.220 zł - opłata dokonana została jednorazowo na
podstawie wystawionego rachunku po odłowieniu zwierząt.
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Prusice, dnia 02.004.2009 r.
Udzielenie informacji publicznej dotyczące bezpańskich zwierząt na terenie Gminy Prusice:
Urząd Miasta i Gminy w Prusicach zlecał w 2008 r. wyłapanie i opiekę nad bezdomnymi
zwierzętami Weterynarzowi Panu Ryszardowi Olszewskiemu, Usługi Weterynaryjne
OLYET, ul. Wrocławska 2A, Skokowa, 55 - 110 Prusice.
2. W 2008 r. Urząd Gminy odłowił i zaopiekował się 11 bezdomnymi psami.
3. W 2008 r. Urząd Gminy poniósł koszt odłowienia i opieki nad zwierzętami w wysokości
2255,79 zł i płatność na podstawie wystawionych faktur.

URZĄD MIEJSKI W PRZEMKOWIE
P l a c W o l n o ś c i 25

k lAJ^

' 59-170 P r z e m k ó w
Przemków, 21 kwiecień 2009 r.

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT FUNDACJI
DLA ZWIERZĄT "ARGOS"
Garncarska 37a
04-886 Warszawa

Numer pisma: ON.7082-7/09
Dotyczy: udzielenia informacji publicznej na temat sposobu i skutków wykonywania zadania
"opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie"

Odpowiadając na Państwa pismo informuje, że w 2008 r. na podstawie zawartej umowy udzielane
były zlecenia dla "Hart" Prywatnej Wielobranżowej Firmy Usługowej, Dozór Sanitarno - Porządkowy,
ul. Kopernika 12/5, 58-160 Świebodzice. Wyłapane zwierzęta odworzone były w tym samym dniu do
Schroniska dla Małych Zwierząt "Azyl" z siedzibą w Dzierżoniowie, ul. Brzegowa 151 lub do
Inspektoratu Towarzystwa Ochrony Zwierząt "ANIMALS" z siedzibą w Białogardzie, ul. Zwycięstwa
58. W 2008 r. wyłapano łącznie 9 psów, a koszt realizacji zadania łącznie z wyłapaniem bezpańskich
psów i odtransportowaniem ich do ww. schronisk wyniósł 23.306,85 zł (forma płatności - jednorazowa
na podstawie wystawionego rachunku/faktury za umieszczenie psa w schronisku).
Otrzymują:
L

1. Adresat
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x^?OWr/\Referatu Orhrnr
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Sprawę prowadzi: Monika Dobies, nrtel. (076) 8319 305.
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tel

' 0768319210
fax 0 7 6 8 3 1 9 2 0 8
esp https://ugmprzemkow.pemi.pl/

www.przemkow.pl
NIP 693-10-07-929
REGON 000530028

U R Z Ą D GMINY
57-130PRZEWORNO, u;. Koiejowa4A

tel. 074 810 20 52

WOJ. DOLNOŚLĄSKIE
NIP 887-13-44-534 Regon 000539271

NrRGiGN.6132/2 709

Przeworno dnia 01.04.2009 r.

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji dla Zwierząt „Agros"
ul. Garncarska 37A
04-886 Warszawa
W odpowiedzi na wniosek z dnia 18 marca 2009 roku dotyczący
udzielenia informacji publicznej na temat sposobu i skutków wykonywania
zadania opieki nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywaniem zgodnie z
ustawą „o ochronie zwierząt" informuję:
1. Gmina w 2008 roku nie posiadała umowy na wywóz bezdomnych zwierząt
do schroniska.
2. W 2008 roku z terenu Gminy Przeworno na zlecenie zostały wywiezione
dwa bezdomne psy do schroniska -Stowarzyszenie Przyjaciół Zwierząt „AZYL"
w Dzierżoniowie.
3. Koszt realizacji całego zadania w 2008 roku wyniósł 5000,00 z ł .
4. Forma płatności jednorazowa za umieszczenie każdego psa w schronisku.
Z up. wójt*

Klerownfo

URZĄD MIASTA ! GMINY
Rynek 1, 5;•"'-•;, O R,V!':ÓA

Radków, dmą 02.04.2009r

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji dla Zwierząt „Argos'
ul. Garncarska 37 A
04 - 886 Warszawa

dotyczy: opieki nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie

Urząd Miasta i Gminy w Radkowie w odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji dotyczącej
opieki nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie - uprzejmie informuje, iż :
1) gmina Radków w 2008r me miała podpisane) umowy na wyłapywanie bezdomnych psów oraz
me udzielała zleceń na ten cel,
2) gmina Radków nie posiada danych liczbowych o zwierzętach wyłapywanych i nie ponosiła z
tego tytułu kosztów,
3) w 2008r nie były ponoszone przez gminę żadne koszty związane z umieszczaniem
bezdomnych psów w schronisku, jeżeli taki problem się pojawił to przy pomocy Straży
Miejskiej i miejscowego lekarza weterynarii szuka się dla niego właściciela , przeważnie wśród
rolników.

Z poważaniem
Otrzymują
1. adresat
2. A/a

Sporządziła:
Małgorzata Bądkowska
tel.074 87 35 026

URZĄD GMINY RADWANICE

ui. Przemysłowa 17

Radwanice, 26-03-2009 r.

59-160 R A D W A N I C E
NIP'693-12-62-751 ld.000548442

BIURO

Gp.l/2/6033/05/2009

Ochrony Zwierząt
Fundacja dla zwierząt „Argos"
ul. Garncarska 37A
04-886 W A R S Z A W A .

Odpowiadając na Wasz wniosek o udzielenie informacji
publicznej, z dnia 18-03-2009 r., przesyłam żądane informacje.
1. Nie posiadamy stałej umowy na wyłapywanie bezdomnych zwierząt.
Urząd Gminy Radwanice w 2008 r. nie korzystał z usług podmiotów
zajmujących się wyłapywaniem bezdomnych zwierząt, ponieważ nie
było takiej potrzeby.
Od dnia 26-03-2007 r. Urząd Gminy Radwanice podpisał umowę
dotyczącą przyjmowania psów pochodzących z odłowów na terenie
gminy do Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Legnicy przy ul.
Ceglanej l. Umowa podpisana jest na czas określony tj. od 26-03-2007 r.
do 26-03-2010 r., z Legnickim Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej
Sp. z o.o. z/s. w Legnicy przy ul. Nowodworskiej 60; 59-220 Legnica.
2. W 2008 r. nie odławiano bezdomnych zwierząt na terenie gminy
Radwanice, ponieważ nie było takiej potrzeby.
3. Ponieważ w 2008 r. nie odłowiono żadnego bezdomnego zwierzęcia,
nie poniesiono kosztów na tego typu działania. Dla informacji podaję,
że koszt odłowienia i utrzymania w schronisku jednego psa na terenie
naszej gminy, kształtował się na poziomie 2900,- zł., w porównaniu do
roku 2007 ( koszt odłowienia i utrzymania w schronisku około 2000,- zł.).
Jak widać z tego porównania koszty te w ciągu jednego roku wzrosły o
900,- zł. Sytuacja taka jest spowodowana brakiem miejsc w
schroniskach, i może to stanowić w przyszłości ogromny problem dla
budżetu gminy.
Dodatkowych informacji można uzyskać od pracownika
Radwanice tel.(076)8311478 wew. 40, Walacik Eugeniusz.

Urzędu Gminy

PS

URZĄD GMINY
59-305 Rudna Plac Zwycięstwa 15

REGON : 390647558
tel. (076)74-92-100
E-Mail rudna@rudna.pl

NIP: 692-10-01-291
fax. (076) 74-92-117
http://www.rudna.pl
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Nr OS- 6052 ll-\l 09

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji dla Zwierząt „ ARGOS "
ul. Garncarska 37 a
04-886 Warszawa
dot. bezdomnych zwierząt.
Odpowiadając na pismo z dnia 18-03-2009 r. informuję jak niżej :
1. Na terenie Gminy Rudna wyłapaniem bezdomnych zwierząt i ich
odstawieniem do schroniska w 2008 r. zajmował się (na podstawie zleceń) Zakład
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rudnej.
2. W 2008 r. wyłapano łącznie 2 szt . bezdomnych psów, które zostały
adoptowane przez mieszkańców Gminy .W związku z powyższym żadnego zwierzęcia nie
odstawiono do schroniska.
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Ruja 2009-04-,<^

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji dla Zwierząt „Argos"
ul. Garncarska 37A
04-886 Warszawa
Urząd Gminy w Rui odpowiadając na wniosek o
udzielenie informacji publicznej z dnia 18 marca 2009r. informuje :
adl./ Gmina Ruja nie posiadała w 2008r. stałej urnowy i nie udzielała zleceń na
wyłapywanie bezdomnych zwierząt lub zapewnienie im opieki,
ad2/ W 2008r. nie wyłapywano bezdomnych zwierząt i nie utrzymywano ich
na koszt gminy,
ad.3/Nie ponosiliśmy kosztów związanych z realizacja opieki nad zwierzętami.

Robertrfhmścwi
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URZĄD GMINY

s

Siekierczyn
9-81
s SffiKmS?5v»
9
;81S SIEKIERCZYN 271

Siekierczyn, dnia 31 marca 2009 r.

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji dla Zwierząt „ARGOS"
KRS: 286138
04-886 Warszawa
ul. Garncarska 37a

W odpowiedzi na wniosek z dnia 18.03.2009 r. informuję, że Gmina Siekierczyn
realizuje

zadanie

wyłapywania

bezdomnych

dla Zwierząt Małych w Dłużynie Górnej
nad Zwierzętami w Polsce - Koło w

zwierząt

przy

pomocy

Schroniska

prowadzonym przez Towarzystwo Opieki

Dłużynie Górnej poprzez naszą przynależność

do Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej, który jest właścicielem schroniska.
W roku 2008 odłowiono i przyjęto na koszt gminy 13 sztuk zwierząt (psów). Gmina
Siekierczyn ponosi stałą roczną opłatę w formie składki członkowskiej, której wysokość jest
corocznie

ustalana

Uchwałą

Zgromadzenia

Związku

Gmin

Ziemi

Zgorzeleckiej.

W roku 2008 opłata wynosiła 7.454 zł.

r GMINY

Urząd Miasta i Gminy Sobótka

ul. Rynek l
55-050 Sobótka
tel.(071) 31 62 043 do 045, fax.(071) 31 62 123
e-moil: kancelaria-upzad@sobotka.pl sobotka-urzad@sobotka.pl,
htto:// www.sobotka.ol
72009

Sobótka, 07.04.2009

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji dla Zwierząt „Argos"
ul. Garncarska 37A
04-886 Warszawa

Udzielamy odpowiedzi na pytania zawarte we wniosku o udzielenie informacji publicznej:
ad.l. W 2008 roku Gmina Sobótka nie podpisała stałej umowy na wyłapywanie bezdomnych
zwierząt. Udzielała jednorazowych zleceń związanych z wyłapaniem bezpańskich psów oraz
opłacała każdorazowo umieszczenie psa w schronisku.
ad.2. W roku 2008 wyłapano 6 szt psów, które zostały umieszczone w schroniskach. Oprócz tego
na koszt Gminy, leczono oraz udzielono pomocy weterynaryjnej 5 psom.
ad.3. Ogółem Gmina wydała 13 900, zł na usługi związane z opieką bezdomnych psów. Płatności
następowały każdorazowo po umieszczeniu zwierzęcia w schronisku bądź po leczeniu, na
podstawie przedstawionych rachunków i faktur.
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URZĄD GMINY
58-512 Stara Kamienica 41

pow. jeleniogórski

7=;. 14-337

Stara Kamienica, 30 marca 2009r.

RRG.GN 6044/02/09
Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji dla Zwierząt „Argos"
ul. Garncarska 37A
04-886 Warszawa

Informuję, że gmina Stara Kamienica w 2008 roku udzielała zleceń na
wyłapywanie i przyjęcie do schroniska bezdomnych zwierząt. Na koszt gminy
odłowiono i utrzymywano w schronisku 6 zwierząt. Koszt realizacji^ zleceń wyniósł
1.289 zł.

ojciech Poczynek

URZĄD GMINY
STARE BOGACZOWICE
58-312 Stare Bogaczowice, uI.GIówna 132
te/. 074-84 52 220: fax 074-84 52 266
NIP 886-10-10-168

RIG.6134/IY-01/09

D>

Stare Bogaczowice, 03.04.2009 r.

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
Fundacji dla Zwierząt „Argos"

dot. udzielenia informacji publicznej:
Informujemy, że w 2008 r. gmina nie miała stałej umowy na wyłapywanie
bezdomnych zwierząt. W przedmiotowym okresie udzielono jednego zlecenia Firmie
„HART", ul. Kopernika 12/5, 58 - 160 Świebodzice na wyłapanie jednego psa
i umieszczenie go w schronisku „Azyl" ul. Brzegowa 151 w Dzierżoniowie.
Koszt realizacji zadania to jednorazowa opłata za złapanie psa i koszt jego transportu
do schroniska: 700 zł. oraz koszt umieszczenia psa w schronisku: 2000 zł.
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Gmina Stronie Śląskie

OMINĄ

FAIR PLAY
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Stronie Śląskie, dnia 24.03.2009

RG.AK. 7081-1/09

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji dla zwierząt „Argos"
ul. Gancarska 37/A
04-886 WARSZAWA

Informacja na temat sposobu i skutków wykonania zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i
ich wyłapywanie" w roku 2008
> Gmina nie miała umowy stałej, udzielała jednorazowego zlecenia na wyłapywanie bezdomnych
zwierząt.
> Nie utrzymywano na koszt gminy wyłapywanych zwierząt.
> Gmina zapłaciła 5.990 zł. za umieszczenie wyłapanych psów w schronisku.

T OR

teruchomościarni
rclnictwa

'rżą/ Konarskl

l R/V> MIKJSKI w STROMI SMSKIM
ul. Kościuszki 55, 57-550 Stronie Śląskie
Tel. 074/ 811 -77- 11, fav. 074/ 811 -77-32
PN-LN ISO 9001:2001

e-mail: gmina@stronle.pl www.stronie.pl
NIP 881-10-02-468; REGON 890718165

PRZEJRZYSTA POLSKA

'
URZĄD MIEJSKI W STRZEGOMIU

ji

ul. Rynek 38
58-150 Strzegom
tel. (074) 8560-599
fax (074) 8560-516
strzegom@strzegom.pl

AC070
QMS

www.strzegom.pl

Certyfikat Jakości PN-EN ISO 9001: 2001

Pan Kierownik Tadeusz Wypych
Biuro Ochrony Zwierząt Fundacji dla
Zwierząt "Argos"
Garncarska 37A
04-886 Warszawa
Wasze pismo z dnia Znak

Nasz znak

Data

18marca2009r.

BW.SM.7082-9/09

31-03-2009

W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej uprzejmie informuję, że
zadanie „ opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie" realizowane jest zgodnie
z uchwałą nr 115/04 Rady Miejskiej w Strzegomiu, podjętej po akceptacji Powiatowego
Inspektoratu Weterynarii w Świdnicy w porozumieniu z Towarzystwem Opieki nad
Zwierzętami w Świdnicy.
Po zgłoszeniu przez Straż Miejską lub Policję i potwierdzeniu w terenie przez
funkcjonariuszy faktu bezdomności zwierząt, były one wyłapywane przez dwa podmioty:
1.Stowarzyszenie Przyjaciół Zwierząt „ AZYL" w Dzierżoniowie i umieszczane w schronisku
zgodnie z umową nr 3 82/BW/2/2007 zawartą w dniu 6 grudnia 2007r.pomiędzy Gminą
Strzegom i w/w stowarzyszeniem na okres od l stycznia 2008r. do dnia 31 grudnia 2008r.,
2. Przychodnię Weterynaryjną lek.wet Małgorzaty Siekaniec w Strzegomiu.
W 2008r. Do schroniska w Dzierżoniowie przewiezionych zostało 7 psów
i 5 szczeniąt, jednak z uwagi na wysoki koszt usług tj.dwa tysiące od l sztuki , nawiązano
współpracę z Lekarzem wet. Panią Małgorzatą Siekaniec. Odłowione przez pracownia
przychodni zwierzęta były poddawane odpchleniu, odrobaczeniu i szczepieniu p/w
wściekliźnie, często też były leczone i po tych zabiegach szukano dla zwierząt nowych
opiekunów. W orzeczeniach lekarsko - weterynaryjnych odnotowywane były dane osób,
które zobowiązały się do adopcji i dalszej opieki, 27 psów znalazło nowy dom.
Pani Siekaniec na koszt gminy zajmowała się też zwierzętami dla których nie ustalono
właściciela, a które zostały potrącone przez pojazdy.
Koszt realizacji całego zadania wyniósł 36.743,10 płatności dokonywano w formie
przelewów po przedstawieniu rachunków przez podmioty wykonujące te usługi.

Doważamem

BUlWST^Z
mgr fyfch Markiewicz

B1W013GFIR
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BURMISTRZ MIASTA I GMINY
STRZELIN
Nr WNU/6052/7/09

Strzelin, dnia 31.03.2009r.

Biuro
Ochrony Zwierząt

Fundacja dla Zwierząt „ Argos"
ul. Garncarska 37 A
04-886 W A R S Z A W A

W odpowiedzi na Wasze pismo z dnia 18.03.2009r. (data wpływu
23.03.2009r.). dotyczące udzielenia informacji na temat sposobu i skutków wykonywania
zadania „ opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie" udzielam informacji na
zadane w piśmie pytania :

ad. l
W 2008 roku gmina Strzelin korzystała z usług Stowarzyszenia Przyjaciół Zwierząt
„Azyl" w Dzierżoniowie , ul. Brzegowa 151 , które na podstawie zawartej Umowy na okres
od 01.01.2008r. do 31,12.2008r. odławiało , przewoziło i utrzymywało w schronisku
bezpańskie psy z terenu naszej gminy .
ad.2
W 2008r. wyłapano , przewieziono i utrzymywano w schronisku 20 psów
i 5 szczeniąt z terenu gminy Strzelin.
ad. 3
w 2008r. koszt realizacji przedmiotowego zadania wynosił 49.000 zł., a forma płatności
oparta była na bieżącej ewidencji .
Dodatkowo informujemy , że koszt utrzymania l psa w schronisku w Dzierżoniowie w
2008r. wynosił 2.000 zł. , l szczeniaka 800,00 zł., a dodatkowo na tworzenie miejsc w
schronisku gmina przelała w miesiącu styczniu 2008r. kwotę w wysokości 5.000 zł.
Otrzymują:
l .Adresat
2.a/a
Sprawę prowadzi: Bożena Łyszkiewicz

BUR

TRZ

Jerzy Ma tusiak

URZĄD GMINY SULIKÓW
Sulików, dnia 6 kwietnia 2009r.
MK. 6077-3/2009

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
Fundacja dla Zwierząt „Argos"
ul. Garncarska 37A
04-886 Warszawa

Odpowiadając na wniosek z dnia 18 marca 2009r. dot. udzielenia informacji na temat
sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami" informuję,
że Gmina Sulików jest członkiem Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej. Do zadań Związku
należy między innymi prowadzenie spraw w zakresie schroniska dla zwierząt. Na terenie
działania Związku funkcjonuje Schronisko dla Zwierząt Małych w Dłużynie Górnej l F, na
którego konto Gmina Sulików wpłaciła w roku 2008 składkę członkowską w wysokości
12.200,00 zł. Na początku każdego roku od kierownictwa schroniska otrzymujemy
harmonogram odłowów zwierząt bezdomnych. Akcja odłowu dokonywana jest raz na
kwartał, a także dokonywane są interwencje doraźne na zgłoszenia telefoniczne.
W roku 2008 z terenu naszej gminy schronisko przyjęło 17 psów i 6 kotów: 10 psów
z interwencji, 3 psy z odłowów, 4 psy oddane przez mieszkańców, 3 koty z odłowów i 3 koty
oddane przez mieszkańców.
z up. W Ó J T A
Pająk

Z A S T Ę C A WÓJTA

Sprawę prowadzi
Podinspektoifjds.,mienia komunalnego
Alicja Źelich
tel. +48 75 7/7 87 288
Adres e-mail: ug9@sisco.pl

URZĄD GMINY SULIKÓW
ul. Dworcowa 5, 59-975 Sulików, woj. dolnośląskie
tel. +48 75 77 87 288, 289; tel./fax.+48 75 77 56 922
Adres e-mail: ueCflisulikow.pl
Adres: http://www.sulikow.pl. http://bip.sulikow.pl

URZĄD MIASTA i GMINY
w SYCOWIE
Wydział Infrastruktury Technicznej i Inwestycji
56 - 500 Syców, ul. Mickiewicza l Tel./fax (0-62) 185 5100, 785 5104 e - maił: urzad@sycow.pl
Syców, 2009-05-26
ITI. 6134-2/09

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji dla Zwierząt „Argos"
ul Garncarska 37 A
04-886 Warszawa

Urząd Miasta i Gminy w Sycowie udziela informacji publicznej na temat sposobu
i skutków wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie"
przewidzianego ustawą o ochronie zwierząt.
l . Gmina w 2008 roku miała podpisaną stałą umowę z firmą MarMac z Oleśnicy.
2. Zbiorcze dane liczbowe o zwierzętach wyłapanych: 9 wyłapanych bezdomnych psów
3. Opłata ryczałtowa - na podstawie umowy z firmą MarMac wynosiła 488 zł brutto
miesięcznie,
- Za każdorazowe wyłapanie zwierzęcia Zleceniobiorca

otrzymał

wynagrodzenie

w wysokości 488 zł brutto
1. -

Za transport poza teren Sycowa: do 01.10.2008: 1.70 zł brutto/km natomiast

od 01.10.2008 2,38 zł brutto/km
- Jednorazowo za przyjęcie do schroniska w Raciborzu: 1000 zł od l -go psa
Koszt zadania za 2008 rok wynosił: 27.116,17 z czego 2.494,80 zapłacone zostało w 2009
roku.

Z poważaniem

Przybył

i; 5
BURMISTRZ SZCZYTNEJ
57-330 Szczytna, ul. Wolności 42
tel. (O 74) 8683305, tel. fax 8683020
www.szczytna.pl
email szczytna@szczytna.pl

RTI.OS.6134/3/2009

Szczytna, 2009-03-25.

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji dla Zwierząt „Argos"
ul. Garncarska 37A
04-886 Warszawa

W odpowiedzi na Państwa pismo z dnia 18 marca 2009 roku Urząd Miasta i Gminy w
Szczytnej informuje, że w 2008 roku wyłapywanie bezdomnych zwierząt i zapewnienie im
dalszej opieki odbywało się na zasadzie jednorazowych zleceń.
W 2008 roku umieszczono w schroniskach dla zwierząt trzy psy z terenu gminy Szczytna.
Koszt wyłapywania i umieszczenia psów w schroniskach wyniósł - 5.471,08 zł i były to
opłaty jednorazowe.

B

Urząd Miejski
w Szklarskiej Porębie

58-580 Szklarska Poręba ul. Buczka 2 te/. (0-75) 75 47 700, 75 47 708 fax (0-75) 75 47 724
sekretariat@szklarskaporeba. pl
www.szklarskaporeba.pl

Szklarka Poręba 25.03.2009 r.
SM/I/21/09

BIURO OCHRONY ZWIRZĄT
Fundacja dla Zwierząt „Argos"
ul. Garncarska 37A
04 - 886 Warszawa

Odpowiadając na Państwa pytania zawarte w piśmie z dnia 18 marca 2009 roku
skierowanego do tutejszego Urzędu Miejskiego informujemy, że :
1. Miasto Szklarska Poręba posiada stałą umowę na wyłapywanie i zapewnienie opieki
nad bezdomnymi zwierzętami z Miejskim Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej
Sp. z o.o. w Jeleniej Górze ul. Wolności 161/163, które realizowane jest w Schronisku
Dla Małych Zwierząt.
2. W roku 2008 wyłapano i umieszczono w schronisku 19 psów i l kota.
3. Koszt realizacji całego zadania wyniósł w roku 2008 15 006 zł. Forma płatności
zryczałtowana zgodnie z zawartą umową.

p. o, KOMENDANTA
Straży Miejskiej--

ndrzej S/Uchta
l

'

UBZĄD MIASTA i
ŚCINAWA
59-330 Ścinawa, Rynek 17
tel. 076 8412 600. fax 076 8412 601
j.6134- 5 /09

Ścinawa, dnia 31.03.2009 r.

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji dla Zwierząt „Argos"
ul. Gancarska 37A
04-886 Warszawa

W odpowiedzi na pismo z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie realizacji zadania
w zakresie opieki nad bezdomnymi zwierzętami wynikającego z ustawy o ochronie zwierząt
informuję co następuje:
1. wyłapywania bezdomnych zwierząt dokonywała „HART" Prywatna Wielobranżowa
Firma Usługowa, Dozór Sanitarno - Porządkowy Sławomir Jamróz, ul. Kopernika 12/5,
58-160 Świebodzice na podstawie jednorazowego zlecenia.
2. w 2008 roku wyłapano 3 psy i oddano do schroniska Izbud Grzegorz Wróblewski, ul.
Śmigielska, 64-000 Kościan.
3. koszt realizacji całego zadania w 2008 roku wyniósł: 7 961,86. Forma płatności to
przelew i gotówka w kasie.
RMISTRZA
Otrzymują:
1. Adresat
2. a/a

Sp. A. K

Przybylski
Miasta i Gminy

Urząd Miejski

w Środzie Śląskiej
Środa Śląska, 06 kwietnia 2009r.

ROŚ. 6074-8/09
Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacja dla Zwierząt „Argos"
ul. Garncarska 37 A
04-886 Warszawa

Temat: Bezdomne zwierzęta 2008 rok.
W odpowiedzi na pismo informuję że :
1. Odłów bezpańskich psów na terenie gminy i miasta Środa Śląska zlecany był firmie DOOG
z Jawora oraz firmie

Dozór Sanitarno -Porządkowy HART Zbigniew Szyszkowski ze

Świebodzic. Zwierzęta odwożone były do schronisk w Dzierżoniowie,

Kościanie i

Białogardzie.
2. Ogółem w roku 2008 odłowione zostało 21 szt. psów z terenu gminy i miasta Środa
Śląska.
3. Koszt realizacji zadania w 2008 roku wyniósł 38 497.35 złotych. Opłata za opiekę w
schronisku uiszczana była ryczałtowo.

Z poważaniem

BURMISTRZ

Sprawę prowadzi:
Irena Szczepaniak, Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska, tel. (071) 39 60 718, e-mail: ros@.srodaslaska.pl
Zatwierdził:
Zbigniew Dubniański, kierownik Wydziału Rolnictwa i Ochrony Środowiska, tel. (071) 39 60 756,
e-mail: ros_kierownik@srodaslaska.pl

Odpowiadając proszę powołać się na datę i sygnaturę pisma.

Urząd Miejski w Środzie Śląskiej • 55-300 Środa Śląska • Plac Wolności 5
tel.: 071 / 317 30 52 • 071 / 396 07 15 • fax: 071/317 34 05
e-mail: um@srodaslaska.pl • www.srodaslaska.pl

URZĄD GMINY
ui. B. Głowackiego 4
58-100 ŚWIDNICA
tel. /074/ 852-30-67
NiP 884-10-08-599 Regon 000544674
(23)

ZRROW-763 5/45/2009

Świdnica dnia 2009.03.26

Biuro Ochrony Zwierząt
Ul. Gancarska 37 A
04-886 Warszawa

Dotyczy : informacji publicznej.
Odpowiadając na Wasz wniosek z dnia 18 marca 2009 r. poniżej
podajemy informacje dot. Bezpańskich psów na terenie gminy Świdnica .
Ad l Gmina Świdnica ma podpisaną urnowe na wyłapywanie bezpańskich
psów ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Zwierząt AZYL w Dzierżoniowie ul.
Brzegowa 151 58-200 Dzierżoniów .
Ad 2. W roku 2007 wyłapano 8 szt. bezpańskich psów które oddano pod opiekę
schronisku AZYL w Dzierżoniowie .
Ad. Gmina Świdnica wydatkowała na opiekę nad bezpańskimi psami w roku
2008 kwotę 20000,00-zł
Otrzymuje :
1. Adresat
2. a/a

Kanicki

URZĄD MIEJSKI W ŚWIDNICY
Departament Infrastruktury

Miasta

Referat Infrastruktury Technicznej

Świdnica 27.03.2009r.

DM.IT.7080/7/2008

Biuro Ochrony Zwierząt
ul. Garncarska 37a
04-886 Warszawa
dot. Realizacji zadania- opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie.
W odpowiedzi na pismo z dnia 18 marca 2009r. dotyczące realizacji
zadania „Opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie" Referat
Infrastruktury Technicznej Urzędu Miejskiego w Świdnicy informuje, że:
1. Gmina Miasto Świdnica w 2008r. miała zawartą umowę na zapewnienie
opieki nad bezdomnymi zwierzętami ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Zwierząt
„Azyl", ul.Brzegowa 151, 58-200 Dzierżoniów.
2. W 2008r. na ternie Gminy Miasto Świdnica zostało wyłapanych i przewiezionych do schroniska 94 szt. psów.
3. Koszty poniesione na opiekę nad bezdomnymi zwierzętami, przekazane
w formie dotacji w 2008r. wyniosły łącznie: 99.280,01zł.

Wyk. 2 egz.

Otrzymują
l .Adresat
2.IT a/a x 2
J.Koztowski

ul. Armii Krajowej 49
58-100 Świdnica

Referat Infrastruktury Technicznej tel 074 / 856 28 56
Sekretariat tel. 074 / 856 28 27
Centrala tel. 074 / 853 28 00
fax. 074/85231 10

URZĄD MIEJSKI

Wydział Infrastruktury Technicznej
58-160 Świebodzice
NIP 884-10-09-280, REGON 000626609

ć

' U

i • 1i

• + • <->Ann

Świebodzice, dnia l kwietnia 2009 r.

IT.7080 - 1 / 0 9

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji dla zwierząt „Argos"
ul. Gancarska 37 A
04-886 Warszawa

dotyczy: udzielenia informacji publicznej na temat opieki Gminy nad bezdomnymi zwierzętami
W nawiązaniu do Waszego pisma z dnia 18 marca 2009 r. (data wpływu do tut. Urzędu
23.03.2009 r.) w sprawie udzielenia informacji publicznej na temat sposobu i skutków wykonania
zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie";
Wydział Infrastruktury Technicznej Urzędu Miejskiego w Świebodzicach informuje:
Pytanie l
Czy i z kim gmina miała w 2008 r. stałe umowy albo udzielała zleceń na wyłapywanie bezdomnych
zwierząt i/lub zapewnienie im opieki ?
Odpowiedź:
W 2008 roku Gmina Świebodzice nie miała na stałe podpisanej umowy na odłów bezpańskich
psów.
Pytanie 2
Jakie są zbiorcze dane liczbowe o zwierzętach wyłapanych i/lub utrzymanych na koszt gminy w
2008 roku ?
Odpowiedź:
W 2008 roku na terenie gminy Świebodzice zostało znalezionych 7 bezpańskich psów, które
następnie zostały umieszczone w schronisku.
Pytanie 3
Jaki był w 2008 r. koszt realizacji całego zadania i jaka była forma płatności za opiekę
(jednorazowa za umieszczenie w schronisku, ryczałtowa, oparta na bieżącej ewidencji zwierząt
przebywających pod opieką, inna) ?
Odpowiedź:
Całkowity koszt zabezpieczenia zwierząt to 20 442,90 zł
Forma zapłaty -jednorazowa kwota ustalona za odłów i umieszczenie w schronisku.

lxa/aIT
Sprawę prowadzi:
Kacper Nogajczyk
tel. 074 666 9534

B— MM.

L-/-^
Zbigniew Opaliński

URZĄD MTASTA
u), ll-go Listopada 35
59-850 Swieradów-Zdrói
tel. 075/78 16 489, fax 075/78 16 585
NIP 613-14-95-809

Świeradów-Zdrój 27.03.2009 r.

GMIOS.OS.7082-1/09
Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji dla Zwierząt „Arg os'
ul. Garncarska 37A
04-886 Warszawa

Nawiązując do Państwa pisma dotyczącego opieki nad bezdomnymi zwierzętami i ich
wyłapywaniem informuję, że w roku 2008 Gmina Miejska Świeradów-Zdrój nie oddała do
schroniska dla bezdomnych zwierząt żadnego bezdomnego zwierzęcia. Udzielono doraźnej
pomocy lekarskiej dla dwóch bezdomnych psów potrąconych przez samochody. Jeden z psów
został poddany leczeniu weterynaryjnemu i oddany pod opiekę jednemu z mieszkańców
miasta Świeradów-Zdrój, natomiast obrażania jakie odniósł drugi były śmiertelne i
skutkowało uśpieniem psa. Ponadto na wniosek jednej ze Wspólnot Mieszkaniowych zostało
wysterylizowanych sześć bezdomnych kotek.

Zpoważaniem

Sprawę prowadzi:
insp.Izabela Jurczak
pokój nr 21C tel. (075) 78 16 324

7^^7
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URZĄD MIAStA i GMINY

59-540 Świerzawa, Plac Wolności 60
tel 71-35-388, tel. 71-35-360

A .

fax 71-35-390

. . -_ -._

OAAfl
Świerzawa, dnia 27.03.2009r.

Nr Gro 134/5/2009
Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji dla Zwierząt "Argos"
ul. Garncarska 37A
04-886 Warszawa

Urząd Miasta i Gminy w Świerzawie w odpowiedzi na wniosek o udzielenie
informacji publicznej z dnia 18.03.2009r. dotyczący sposobu i skutków wykonywania zadania
^ "opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie" , informuje że :
1. w roku 2008 Gmina Świerzawa posiadała podpisaną umowę ze Schroniskiem dla Bezdomnych
Zwierząt w Legnicy zarządzanym przez Legnickie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
Spółka z o.o. w Legnicy jednak w ciągu roku

nie dostarczano zwierząt bezdomnych do

schroniska jak również nie udzielano zleceń na wyłapywanie zwierząt.
2. \\ roku 200S nie realizowano odłouów bezdomnych zwierząt na terenie miasta i gminy
Świerzawa i ich umieszczania w schronisku. W roku 2008 wystąpiły 4 przypadki zabezpieczenia
opieki porzuconym psom z czego 3 zwierzętom zapewniono stałą opiekę na terenie obiektu
gminnego a dla l psa znaleziono zastępczego opiekuna.
3. w roku 2008 wydatkowano z budżetu gminnego kwotę 1.735zł (słownie: jeden tysiąc siedemset
^

trzydzieści pięć złotych) na zakup karmy i podstawowych asortymentów oraz kosztów leczenia
weterynaryjnego psów przekazanych pod opiekę zarządcy obiektu gminnego.

Utrzymują:
^7) adresat

2. a/a

Krzyszt&ptfagietto
Inspektor o/ s Rolnictwa
Ochrony Środowis! a Gospodarki w^nej

GMiNA ŚWIĘTA KATARZYNA

p;

55-010 Święta Katarzyna, ul. Żernicka 17
tel. 0713919101,3116256,3114354 fax 3114370
REGON 931935129 NIP 912-10-05-69*1
Święta Katarzyna 10.04.2009 r.
UG.WPR.OS/70Ć2 - M../09

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji dla Zwierząt „Argos"
ul. Garncarska 37 A, 04 - 886 Warszawa

W odpowiedzi na pismo z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie udzielenia
informacji dotyczącej opieki nad bezdomnymi zwierzętami na terenie Gminy Święta
Katarzyna, informuję:
Gmina Święta Katarzyna podobnie jak większość innych gmin graniczących
z Wrocławiem boryka się z problemem podrzucania niechcianych psów. Mając na
uwadze bezpieczeństwo mieszkańców Gminy oraz w celu zapewnienia tym zwierzętom
właściwej opieki tut. Urząd Gminy zatrudnił osobę, która zapewnia opiekę bezdomnym
zwierzętom.
Odłowione zwierzęta
zwierzętom

są utrzymywane przez Gminę. Ponadto odłowionym

zapewniona jest podstawowa opieka weterynaryjna, w ramach której

zwierzęta zostają odrobaczone, odpchlone i zaczipowane elektronicznie. Następnie przy
współpracy z Towarzystwem Opieki nad Zwierzętami z/s w Oławie oraz z lokalną prasa
zwierzętom zapewniani są

nowi właściciele. Zwierzęta przekazywane są nowym

opiekunom na podstawie umów adopcyjnych. Gmina prowadzi rejestr odłowionych
i przekazanych do adopcji zwierząt.
W 2008 r. na terenie Gminy Święta Katarzyna odłowiono 28 bezdomnych
zwierząt. Do adopcji zostało przekazanych 23 psy.
Gmina Święta Katarzyna w 2008 r. na realizację zdania dotyczącego opieki nad
bezdomnymi zwierzętami poniosła koszt w wysokości ok. 33 tyś. zł.

URZĄD MIEJSKI W TRZEBNICY
Pl. Marszałka Józefa Pitsudskiego 1, 55-100 Trzebnica
www.trzebnica.pl

ROS-7080/2/09

Trzebnica, 25 marca 2009 r.

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji dla Zwierząt „Agros"
04-886 Warszawa
ul. Garncarska 37A
Odpowiadając na Wasze pismo, Urząd Miejski w Trzebnicy uprzejmie
informuje, że:
1. Gmina posiada umowę na wyłapywanie bezdomnych zwierząt z firmą PPHU
„MarMac"w Oleśnicy, natomiast ze Schroniskiem dla Bezdomnych Zwierząt
w Krotoszynie na zapewnienie im opieki.
2. W 2008 roku wyłapano na terenie gminy Trzebnica 14 psów, z czego 9
przekazano do schroniska w Krotoszynie i Wieluniu, dla pozostałych 5 - przy
pomocy wolontariuszy i za pośrednictwem prasy lokalnej znaleziono domy.
3. Koszt realizacji całego zadania w 2008 roku wyniósł 31 705 zł. W schronisku
w Krotoszynie koszt miesięczny utrzymania psa wynosił 75 zł, natomiast w
Wieluniu opłata jednorazowa za umieszczenie psa wynosiła 700 zł + VAT.
W ogólnej kwocie ujęte są też wydatki poniesione na sterylizację, kastrację
(koty wolnożyjące) i inne usługi weteryneryjne, a także zakup karmy dla
bezdomnych zwierząt.

tel. 071/3120611, 071/3120612, 071/3120145, 071/3120642, fax: 071/312 12 48
Bank Spółdzielczy Trzebnica, nr konta: 25 9591 0004 2001 00004431 0001
NIP: 915-10-03-432 REGON: 000529924
bf rot a r i a t i^l i im t-1—7 o h ni r a r\t

BURMISTRZ MIASTA i GMINY TWARDOGÓRA
56-416 Twardogóra, ul. Ratuszowa 14

GNO-6134/^9/09

Twardogóra 2009-04-07

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji dla Zwierząt „Argos"
ul. Garncarska 37 A
04-886 Warszawa

Odpowiadając na pismo z dnia 18 marca 2009 r. o wykonywaniu opieki nad
bezdomnymi zwierzętami w roku 2008 na terenie Gminy Twardogóra informuję co następuje:
Gmina Twardogóra podpisała umowę z dnia 01.03.2008 r. z Fundacją „Zwierzyniec" w
Wieluniu na przyjmowanie psów bezdomnych z terenu tutejszej gminy. W roku 2008
przekazano do schroniska 8 bezdomnych psów. Za usługę zapłacono 4000 zł. Jednorazowa
kwota za umieszczenie zwierzęcia w schronisku wynosiła 500,- zł. Dotychczas nie zlecano i
nie prowadzono w sposób zorganizowany wyłapywania zwierząt bezdomnych. Sporadyczne
przypadki występowania takich zwierząt likwidowane są przez przekazywanie ich
miejscowemu Kołu Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami, które sprawując nad nimi opiekę
poszukuje dla nich nowych opiekunów. W sytuacji gdy Towarzystwo Opieki na Zwierzętami
nie odda do adopcji, najczęściej porzuconego zwierzęcia, zwierzę zostaje przekazane do
wyżej wspomnianego schroniska.
W ramach opieki nad zwierzętami bezdomnymi Gmina Twardogóra w 2008 r. zakupiła:
karmę dla psów i kotów na kwotę l 933,07 zł oraz sfinansowała usługi weterynaryjne:
eutanazja, leczenie psów i kotów - na kwotę 1057,15 zł.

Sprawę prowadzi; Teresa Wyglądacz; tel 071 399 22 39.

Burmistrz Miasta i Gminy Twardogóra, 56-416 Twardogóra, ul. Ratuszowa 14, powiat oleśnicki, województwo dolnośląskie
strona internetowa: www.twardogora.pl, e-mail: burmistrz@twardogora.pl
S 071 3992200,071 31 58085, fax 071 31 58 142

URZĄD GMINY UDANIN
55-340 Udanin 26
tel./0-76/ 7442870

fax./0-76/ 7442899

www.udanin.pl

e-mail: ug@udanin.pl

Udanin, dnia 25.03.2009 r.

Nr OS6134-2/G9

BIURO OCHRONY
ZWIERZĄT
Fundacja dla Zwierząt" Agros"
ul.Garncarska nr 37A
04-886 Warszawa

dotyczy: informacji o bezdomnych zwierzętach

Nawiązując do pisma z dnia 18.03.2009 roku w sprawie udzielenia informacji o
bezdomnych zwierzętach informuję , że :
l .Gmina Udanin nie podpisała stałej umowy, jak również umów indywidualnych na wyłapywanie
bezdomnych zwierząt.
2.Gmina nie posiada danych liczbowych o zwierzętach wyłapanych, ponieważ takich przypadków
nie było.
3.Gmina nie poniosła w roku 2008 żadnych kosztów za opiekę lub za umieszczenie w schronisku
bezdomnych zwierząt.
W roku 2008 Gmina poniosła koszty na zaadaptowane 2 psy bezdomne przez Gminę w
roku 2007 w-kwocie 3.500zł.( w tym opieka weterynaryjna).
Z poważaniem
SEKRETARZ G4

Sprawę prowadzi:
Barbara Zemla
Tel: 076/ 7442885
e-mail: budownictwo@udanin.pl
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8494-355

OŚ 6134/05/2009
Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji dla Zwierząt „Argos"
ul. Garncarska 37 A
04 - 886 Warszawa
Dot. wniosku o udzielenie informacji publicznej z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie sposobu
i skutków wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie"
przewidzianego ustawą o ochronie zwierząt.
Urząd Gminy Walim informuje:
1. Gmina w roku 2008 nie miała podpisanych stałych umów z firmami wyłapującymi
bezdomne zwierzęta jak również ze schroniskami dla zwierząt.
Jednorazowe zlecenia za przyjęcie psa do schroniska zostały udzielone firmą:
„IZBUD" Pan Grzegorz Wróblewski
ul. Śmigielska 64, 64 - 000 Kościan
oraz Schronisku dla zwierząt „AZYL"
ul. Brzegowa 151, 58 - 200 Dzierżoniów
Na odłowienie psa
Prywatna Wielobranżowa Firma Usługowa „HART"
Dozór sanitarno - porządkowy
Sławomir Jamróz
ul. M. Kopernika 12/5, 58 - 160 Świebodzice
ogólna kwota wydatkowana za wyłapanie, transport i umieszczenie w schroniskach
3 bezpańskich psów wynosiła 8.753,72 zł. należności za usługi regulowane były przelewem.
Nadmieniam jednocześnie, że w sytuacji pojawienia się bezpańskich psów gmina w miarę
możliwości podejmuje działania mające na celu znalezienie im nowych opiekunów, tak więc
w roku 2008 nowe domy znaleziono dla 4 psów.
WÓJT GAMW
AdawĄSmasmart

Urząd Miejski w Wałbrzychu
WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY MIASTA
Dział Gospcdar7^ Kcmune.lnej

Wałbrzych, dnia 3 kwietnia 2009r.

WIM.DGK.7080/10/08

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji dla Zwierząt „Argos'
ul. Garncarska 3 7A
04-886 Warszawa

W związku ze złożonym przez Biuro Ochrony Zwierząt Fundacji dla Zwierząt „Argos"
w dniu 18-03-2009r. wnioskiem o udzielenie informacji publicznej na temat sposobu realizacji
zadania polegającego na zapewnieniu opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywania przez
Gminę Wałbrzych informuję, co następuje:
1. Gmina Wałbrzych w 2008r. nie posiadała stałej umowy oraz nie udzielała zleceń na
wyłapywanie bezdomnych zwierząt. Opiekę nad bezdomnymi zwierzętami

zapewnia

powołane przez Gminę Wałbrzych Schronisko dla Zwierząt, do którego trafiają zwierzęta
doprowadzane przez mieszkańców jako bezpańskie, przywożone przez pracowników
schroniska ze zgłoszeń interwencyjnych jako zabłąkane lub potrącone przez samochód oraz
pozostawione przed schroniskiem w godzinach nocnych.
2. W 2008r. do Schroniska przyjęto 710 psów i 102 koty.
3. Wydatki związane z utrzymaniem schroniska i zapewnienia zwierzętom stałej opieki
pokrywane są ze środków finansowych Gminy Wałbrzych i w 2008r. wyniosły
694 964.00 zł. W 2008r. Schronisko dla Zwierząt otrzymało również darowizny o wartości
21 363.00 zł.

Wydział Infr
Dział Go
p.o. ZAS1J

Otrzymują:
/tT). Adresat
2. W I M a / a D D

Aleksand/a VSiniarska

WÓJT GMINY

WARTA BOLESŁAWIECKA

Warta Bolesławiecka 06.04.2009r.

RZK.Y.6134/0001/001/2009

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji dla Zwierząt „Argos'
ul. Garncarska 37A
04-886 Warszawa

Urząd Gminy w Warcie Bolesławieckiej odpowiadając na Wasz wniosek z dnia
18.03.2009r., który wpłynął do tutejszego urzędu 25.03.2009r., w sprawie udzielenia
informacji publicznej w zakresie sposobu i skutków wykonywania „opieki nad zwierzętami
bezdomnymi i ich wyłapywania", informuje zgodnie z postawionymi pytaniami:
Ad. l. Gmina Warta Bolesławiecka w 2008r. nie miała zawartej umowy na wyłapywanie i
opiekę bezpańskich psów, jak również nie wystąpiła potrzeba zlecania tych
czynności jednostkom wykonującym usługi w tym zakresie.
Ad. 2. W ramach własnych starań zabezpieczyliśmy stałą opiekę dla dwóch bezdomnych
psów, nad którymi opiekę prawną przejęły osoby fizyczne. Wsparliśmy również
pomocą finansową, poprzez zakup karmy, opiekuna siedmiu psów, który przejął nad
nimi opiekę po śmierci ich właściciela. Opieka nad psami sprawowana jest
nieodpłatnie na podstawie zawartych porozumień.
Ad. 3.Koszt realizacji zadania ograniczył się do zakupu karmy, osprzętu oraz usług
weterynaryjnych i wyniósł łącznie 766,81 zł.

WÓJT GMINY
Wądroże Wielkie
OŚ 7082/1/09

Wądroże Wielkie, 25.03.2009r.

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji dla Zwierząt „Argos"
ul. Garncarska 37 A
04-886 Warszawa

W nawiązaniu do Waszego wniosku o udzielenie informacji publicznej
z dnia 18.03.2009r. informuję, że gmina nasza w dniu 5 listopada 2008r. podpisała
list intencyjny w sprawie współpracy na rzecz powstania Regionalnego Schroniska
dla Zwierząt. Animatorem zadania jest Starostwo Powiatowe Lubin.
W 2008 r. odłowiliśmy we własnym zakresie l psa, którego umieściliśmy na
terenie naszego Zakładu Usług Komunalnych w Mierczycach. Kilka razy zakupił
urząd karmę dla zwierząt dla wykarmienia odłowionego psa. Psem opiekuj ą się
pracownicy zakładu, dokarmiając go m.in. resztkami ze stołówki przedszkolnej.
Sporządziła Z.Gagat
/

•MINY

DS

MIEJSKI

Wąsosz dnia 16.04.2009 r.

WĄSOSZA
O)
Pl. Wolności 17
56-2 10 W Ą S O S Z
woj. d o l n o ś l ą s k i e

RGG 7082/02/09

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacja dla Zwierząt „Argos"
UL Garncarska 37A
04-886 Warszawa

Urząd Miejski Wąsosza w odpowiedzi na wniosek o udzielenie
informacji

publicznej dotyczącej

sposobu

i skutków

wykonywania

zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie"
informuje, co następuje:
1. W 2008r. Gmina Wąsosz nie miała stałej umowy i nie udzielała
zleceń na wyłapywanie bezdomnych zwierząt i/lub zapewnienie im
opieki.
2. W 2008r.Gmina Wąsosz nie zlecała i nie utrzymywała zwierząt na
własny koszt.
3. W 2008r. koszt realizacji zadania! jakim była opieka w tym
(jednorazowa za umieszczenie w schronisku, ryczałtowa, opłata na
bieżącą

ewidencję

zwierząt

przebywających

wyniosła 0,00 zł.
Rsz

Kierownik
iGoSp

a.a
A.W.

pod

opieką)

'
URZĄD GMINY I MIASTA
59-940 Węgliniec, ul. Sikorskiego "•
woj. dolnośląskie
tal.(075)7712556,(075)7711 446
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Węgliniec, dmą 24.03.2009 r.
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BIURO
OCHRONY ZWIERZĄT

Fundacji dla Zwierząt „Argos"
ul. Garncarska 37 A
04 - 886 W a r s z a w a

W odpowiedzi wniosek z 18 marca 2009 r. o udzielenie informacji
publicznej - Urząd Gminy i Miasta w Węglińcu uprzejmie informuje, iż w roku
2008 posiadał stałą umowę na wyłapywanie i utrzymywanie bezdomnych
zwierząt znajdujących się na terenie miasta i gminy. Zadanie to realizowane
było przez Stowarzyszenie Gmin Ziemi Zgorzeleckiej, które posiada schronisko
dla zwierząt.
Pełne informacje o ilości zwierząt wyłapanych i utrzymanych znaj duj ą się
w schronisku dla zwierząt, które składa okresowe informacje w tym zakresie
Stowarzyszeniu Gmin Ziemi Zgorzeleckiej - do tutejszego UGiM informacje
takie nie były składane.
W 2008 r. Urząd Gminy i Miasta w Węglińcu zapłacił składkę do
Stowarzyszenia Gmin Ziemi Zgorzeleckiej w wysokości 17.878,00 złotych płatne w czterech ratach po 4.469,50 zł (kwartalnie).
referent..
d/S ochrony środowiska
Magdalena Burda

Sporządziła:
Magdalena Burda pok. nr 12
Tel.:(075) 77-11-435 (wewn.38)

P 5URZĄD MiASTA I GMIN*
Plac Wolności 37, 57-120 Wiąz&w
tel.071 3931136, fax 07139810 68
914-U-63-818
(2)

Wiązów, 23.04.2009r.

Nr: GS-6134/01/09

Biuro Ochrony Zwierząt

Fundacja dla Zwierząt „Argos"
ul. Garncarska 37 A
04-886 Warszawa

W odpowiedzi na prośbę z dnia 18. 03. 2009r. dotyczącej udzielenia
informacji na temat sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka nad
bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie" przewidzianego ustawą o
ochronie zwierząt informuję, że:
-

Urząd Miasta i Gminy w Wiązowie współpracuje z Firmą „CHART"
kompleksowe odławianie zwierząt bezdomnych ul. Krasickiego 53/10,
58-200 Dzierżoniów.
- W roku 2008 na terenie Miasta i Gminy było kilka zgłoszeń o
wałęsających się bezdomnych psach, lecz po zbadaniu sprawy ustalono
właścicieli zwierząt.
- Gmina Wiązów w roku 2008 nie poniosła żadnych kosztów związanych
z opieką nad zwierzętami bezdomnymi.

BURMISTRZ MIASTA I GMINY
Sprawę prowadzi:
Zbigniew Piasecki
tel. (071) 39 311 36
wew. 34

Henryk Ożarotoski

b5
URZĄD GMINY
56-160 WIŃSKO
woj. dolnośląskie
?l. 071 389 81 86 fax. 071 389 83 66
flP 917 11 60 904 Reg. 00054200P

Wińsko, 14.05.2009 roku

RGOś 6036/172009

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji dla Zwierząt „Argos'
ul. Garncarska 37 A
04 - 886 Warszawa

W odpowiedzi na Wasze pismo z dnia 4 maja 2009 r. w sprawie wykonania zadania „ opieka
nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie „ Urząd Gminy w Wińsku informuje, że :
- Gmina nie zawierała żadnej stałej umowy na wyłapywanie bezdomnych zwierząt, natomiast
wyłapywania psów na zlecenie dokonywała = Prywatna Wielobranżowa Firma Usługowa
„ HART" Dozór Sanitarno-Porządkowy ul. Kopernika 12/5, 58-160 Świebodzice, które
Zostały odwiezione do Inspektoratu TOŻ „A N IM A L S" w Białogardzie.
- W 2008 roku odłowiono i odwieziono do schroniska 4 psy.
- Koszt realizacji całego zadania w 2008 roku wyniósł 8233,39 zł. /osiem tyś. dwieście
trzydzieści trzy zł. 39/100 / które zapłacono jednorazowo przelewem.
Jednocześnie informujemy, że pismo w powyższej sprawie z dnia 18.03.2009 r. nie dotarło do
tut. Urzędu Gminy.
Z poważaniem.

}TA
Bodustaws •Ikman
fi E R ATU
KIEKOWNI
Rolnictwa/Gospod i Mieszkaniowej
rodowiska
i Grunjzami, Cchrc

GMINA WISZNIA MAŁA
ul. Wrocławska 9, 55-114 Wisznia Mała
tel. (071)312-70-25
URZĄD GMINY
WISZNIA MAŁA
ui. Wrocławska nr 9

Wisznia Mała 15.04.2009r.

55-114 WISZNIA MAŁA
tai, 071/312-70-25, fax 071/312-70-68

GKilT- 76169/3/M/09

Biuro Ochrony Zwierząt Fundacji
dla Zwierząt „Argos"
ul. Garncarska 37A
04-886 Warszawa

W odpowiedzi na Państwa pismo z dnia 18 marca 2009r. informujemy że:
•

W 2008 roku Gmina Wisznia Mała nie miała podpisanej stałej umowy ani nie udzielała
zleceń na wyłapywanie bezdomnych zwierząt.

•

Gmina Wisznia Mała w dniu 14 kwietnia 2006r. podpisała porozumienie z Miastem i Gminą
Krotoszyn, na podstawie którego w zamian za partycypację w kosztach rozbudowy
schroniska Gmina Wisznia Mała może przekazywać bezdomne psy do schroniska w
Krotoszynie.

•

W 2008 roku na terenie Gminy nie przeprowadzano wyłapywania bezdomnych zwierząt, w
związku z czym nie poniesiono kosztów związanych z ich wyłapaniem i utrzymaniem.

WÓJT jQMiNY
Wiszn/ą/Mała

mgr inż.^Stanistaw Molk

2009 KUI 03 15:20

URZĄD MiASTA! GMINY WLEŃ
59-610WI«ńTplac8ohaierśwNysy7

te!. 075 713 64 38, fax 075 713 70 50
Ldz.SM/22/04/09
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Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacja dla Zwierząt ;Argos"
ul.Gancarska 37A
04-886 Warszawa

W odpowiedzi na Wasz wniosek z dnia 18 marca 2009r.o udzielenie informacji na temat
sposobów i skutków wykonywania zadania (opieka nad bezdomnymi zwierzętami ich
wyłapywanie)na terenie Miasta i Gminy Wleń w 20Q8r, uprzejmie informuje;
-

wyłapywanie bezdomnych zwierząt oraz transport do schronisk dla zwierząt odbywa się na
zasadzie umowy-zlecenia z Powiatową Inspekcją Weterynaryjną w Lwówku Śląskim.
Dość odłowionych bezdomnych zwierząt i odwiezionych do schroniska to 4 psy.Koszt Gminy
poniesiony na utrzymanie bezdomnych zwierząt wyniósł 4.950zł.
Koszty gminy dotyczący całego zadania w 2008 r. wyniosły?.200zł zapłacone na podstawie
zapłaconych faktur.

IKSTR.Z
INY WLEN

nlMośdcki

Otrzymują;
1. adresat
2. a/a

MIASTA
n] ^Pocztowa l

Wojcieszów, dnia 24.03.2009 r.
Nr OŚ. 6073 / 5 / 09

Biuro Ochrony Zwierząt

Fundacji dla Zwierząt „Argos"

Ul. Garncarska 37 A
04 - 886 Warszawa

W odpowiedzi na pismo z dnia 18.03.2009 roku informuję,
że w 2008 roku Gmina Wojcieszów:
-

nie posiadała zawartej stałej umowy na wyłapywanie bezdomnych zwierząt
i zapewnienie im opieki,

-

W 2008 roku umieszczono w Schronisku jednego bezdomnego psa,

-

koszt umieszczenia psa w schronisku w wyniósł 390,00 zł. ( opłata
jednorazowa).

Urząd Miasta i Gminy Wołów

Wydział Infrastruktury Technicznej Ochrony Środowiska
i Rolnictwa

ul. Rynek l 56-100 Wołów ® sekretariat/0-71/319 13-05, 319 13-07
C-fax. 319 13-03

Wołów dnia 12.05.2009 r.

WIR6134/MKy^2009

Biuro Ochrony Zwierząt
ul. Garncarska 37A
04-886 Warszawa

W odpowiedzi ma pismo z dnia 04.05.2009 r. dotyczące udzielania informacji publicznej
na temat sposobu i skutków realizacji zadania publicznego „ opieka nad bezdomnymi
zwierzętami i ich wyłapywania" Gmina Wołów informuję, że w 2008 roku wydatkowała na ten
cel 17310 złotych. W ramach tej kwoty Gmina Wołów pokrywa koszty związane z (odłowem
transport do schroniska, opieka, obsługa lekarsko- weterynaryjna.)

Nać;Infrastrc
Ochrony ś
Art,

Otrzymują:
1. adresat
2. a/a

URZĄD GMINY
59-516 Z A G R O D N O
woj. do!noślqskie>

OR 7082-4/2009

Zagrodno dnia, 22.04.2009 r.

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
Fundacji dla Zwierząt „Argos"
ul. Garncarska 37A
04-886 Warszawa

Stosownie do treści Państwa prośby dot. udzielenia informacji publicznej na
temat sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i
ich wyłapywaniem" uprzejmie informuję :
1. W 2008 roku gmina nie miała stałej umowy na odławianie bezdomnych zwierząt,
akcje te są prowadzone jedynie na interwencje mieszkańców o pojawieniu się
takiego psa w danej miejscowości poprzez jednorazowe zlecenia firmom
świadczącym tego typu usługi tj. przez Prywatną Wielobranżową Firmę Usługową
„Hart" Dozór Sanitarno Porządkowy z Świebodzic.
Obecnie Gmina posiada stałą umowę z Schroniskiem dla Bezdomnych Zwierząt w
Legnicy gdzie odłowione psy są przekazywane.
2. W 2008 roku gmina odłowiła 6 szt. psów z których 2 są utrzymywane na koszt
Gminy, natomiast za pozostałe zapłacono jednorazowo za ich utrzymanie.
3. Koszt realizacji całego zadania w ubiegłym roku wynosił 11 880,16 zł były to część
opłaty jednorazowe za umieszczenie w schronisku, część są ponoszone jako opłaty
bieżące za utrzymanie psów oraz ryczałt za gotowość przyjęcia psów do schroniska.

P5

URZĄD MIEJSKI
5S-970 ZswWów, P!. Ttoyttffstm 21/22

Zawidów, 29.04.2009r.

wc^, dolacsbjskfe
tel. 075 7788 3<K) ww. 112
fax 073 77 S8 ?05

GK.7062-1/09.

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacja Azylu pod Psim Aniołem
ul. Garncarska 37 A
04-886 Warszawa

W odpowiedzi
Zawidowie uprzejmie informuje :

na Wasze pismo Urząd Miejski w

- Ad. l ) Towarzystwo Opieki Nad Zwierzętami w Polsce Koło w Dłużynie
Górnej
Dłużyna Górna l F
59-930 Pieńsk
-Ad. 2 ) 2008 r. przyjęto 13 psów i 4 koty
- Ad. 3 ) Gmina Zawidów współfinansuje utrzymanie schroniska, w 2008 roku
wydatkowała na ten cel 9.004,00,-zł.

iZ MIASTA

.
. DOLNOŚLĄSKIE
^-1gozawnni»
|>Trzebnjcka ^
wonia, ul.lUTrzebnic
'el%<;312.81-82 312-81-93

Zawonia, 30.03.2009

915-10-10-521

708/1/2009

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
Ul. Garncarska 37 A
04-886 Warszawa

Odpowiadając na wniosek w sprawie informacji na temat opieki nad bezdomnymi
zwierzętami uprzejmie informuję, że na terenie gminy Zawonia problem bezdomności zwierząt jest
znikomy. Gmina Zawonia jest matą gmina wiejską, gdzie ewentualne bezdomne zwierzę bardzo
szybko znajduje nowego właściciela w miejscowych zagrodach rolników.
Gmina Zawonia w roku 2008 dokonała wyłapania przy pomocy miejscowego lekarza
weterynarii 2 bezpańskich psów, które po krótkim pobycie na obiekcie gminnym znalazły nowego
właściciela. Zwierzęta

tymczasowo przebywające na obiekcie gminnym mają zapewnioną karmę i

schronienie.

WÓJT GMBNY

ttt. Andrzenfaraniec

l

URZĄD MIEJSKI
w Ząbkowicach Śląskich

ie

57-200

Ząbkowice Śl, 6 kwietnia 2009 r.

> ' C".4S'i jS^-i''!, 0743' —'

WGP.KI.-8022/1/09

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
Fundacja dla Zwierząt „Argos"
Ul. Garncarska 37A
04-886 Warszawa

W związku ze złożonym wnioskiem z dnia 24 marca 2009 r. o udzielenie informacji
publicznej dotyczącej sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi
zwierzętami i ich wyłapywanie" - Urząd Miejski w Ząbkowicach Śląskich informuje, że:
1. w 2008 roku Gmina Ząbkowice Śl. miała podpisaną umowę ze Stowarzyszeniem
Przyjaciół Zwierząt „AZYL", ul. Brzegowa 151, 57-300 Dzierżoniów,
2. w 2008 roku na terenie Gminy wyłapano 20 bezdomnych psów,
3. w 2008 roku Gmina z tytułu realizacji całego zadania poniosła koszty w wysokości
38.000,00 złotych. Jednorazowy średni koszt umieszczenia psa w schronisku wynosił
1.900,00

złotych.

Wymagane

należności

regulowane

były

na

podstawie

wystawionych faktur przez Stowarzyszenie Przyjaciół Zwierząt „Azyl".

Z up. BURMISTRZA
Gn^i^GT
;
Kierownik Wyć,
Gospodarki Przestrzennej

r

gmina

Urząd Gminy Zgorzelec

OORZELEC

CERTYFIKAT ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ PN-EN ISO 9001:2001
ul. Kościuszki 70,59-900 Zgorzelec

gmina@gmina.zgorzelec.pl

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji dla Zwierząt „Argos"
ul. Garncarska 37A
04-886 Warszawa

SEKRETARIAT:
WÓJT
ZASTĘPCA WÓJTA
tel. O 75 772-14-00
tel. 075 775-60-16
fax 075 775-65-64

SKARBNIK GMINY
075 772-14-26
WYDZIAŁ FINANSOWY
I PLANOWANIA5 772-14-23, 075 772-14-25
WYDZIAŁ
NIERUCHOMOŚCI,
GOSPODARKI
PRZESTRZENNEJ
I ROLNICTWA
075 772-14-31
NACZELNIK 075 772-14-32
WYDZIAŁ SPRAW
OBYWATELSKICH,
ORGANIZACYJNYCH
I DROGOWNICTWA
075 772-14-15, 075 772-14-27,
075 772-14-45

www. gmina.zgorzelec.pl

Zgorzelec, dnia 25-03-2009 r.

NGPiR.7080-1/09-2

SEKRETARZ GMINY
075 772-14-20

W

odpowiedzi

na pismo

z

dnia

18.03.2009r. (wpłynęło

23.03.2009r.) dot. informacji na temat sposobu i skutków wykonywania
zadania „Opieka nad bezdomnymi zwierzętami

i ich wyłapywanie"

uprzejmie informuję:
Ad.l) Gmina Zgorzelec

w

2008r.

miała podpisaną

umowę

na wyłapywanie bezdomnych zwierząt i zapewnienie im dalszej opieki.
Ad. 2) W

2008r.

schronisko wyłapało i utrzymywało następujące

zwierzęta: 52 psy i 6 kotów, (11,13 % przyjętych zwierząt w stosunku do
ogólnej liczby).
Ad. 3) Gmina w 2008r. przekazała na rzecz schroniska 16.353 zł
(forma płatności - przelew 3 razy w roku).

Z poważaniem

Z up. WÓJTA

DZIAŁ INWESTYCJI
GOSPODARKI
KOMUNALNEJ
I MIESZKANIOWEJ
075 772-14-34, 075 772-14-35

fefe

<i Przestrzenne)

NACZELNIK 075 772-14-33

NACZELNIK 075 772-14-30
BIURO RADY GMINY
075 772-14-21
EWIDENCJA LUDNOŚCI
075 772-14-44
KASA
075 772-14-29

ze

Schroniskiem Dla Zwierząt Małych w Dłużynie Górnej IF, 59-930 Pieńsk,

NACZELNIK 075772-14-14

WYDZIAŁ OŚWIATY,
PROMOCJI I ROZWOJU
GMINY
075 772-14-41, 075 772-14-43

PCfi

Sprawę prowadzi:
Eugenia Harhatów
tel. O 757 721 431
fax. 0757756564
Nr po k. 5

011 B11IUII

URZĄD
59,900 ZGORZELEC
^'..-s-ikaf.iO

Zgorzelec dnia 2 kwietnia 2009r.
WIŚM.6 1 34-4/09

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji dla Zwierząt „Argos"
ul. Garncarska 37 A
04-886 Warszawa

Odpowiadając na Państwa pismo w sprawie przekazania informacji publicznej na temat
sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich
wyłapywanie" przewidzianego ustawą o ochronie zwierząt uprzejmie informuję.
1. czy i z kim gmina miała w 2008r. stałe umowy albo udzielała zleceń na wyłapywanie
bezdomnych zwierząt i/lub zapewnianie im dalszej opieki?
Gmina Miejska Zgorzelec korzysta od kilku lat z usług Schroniska dla Małych Zwierząt w
Dłużynie Górnej l F, 59-930 Pieńsk, prowadzonego przez Towarzystwo Opieki nad
Zwierzętami w Polsce, Koło w Dłużynie Górnej, Dłużyna Górna 1F, 59-930 Pieńsk
utrzymywanego przez Związek Gmin Ziemi Zgorzeleckiej. Gmina Miejska Zgorzelec
partycypuje w kosztach utrzymania schroniska wnosząc opłatę roczną w formie składki
płaconej od jednego mieszkańca gminy (w 2008r. składka wynosiła 2,05zł/lmieszkańca łącznie 66,706zł). W ramach działalności oraz opłacanej składki przez miasto Zgorzelec,
Schronisko prowadzi planowane (4razy w roku) oraz na zgłoszenie odłowy bezdomnych
zwierząt zapewniając im, dalszą opiekę.
2. jakie są zbiorcze dane liczbowe o zwierzętach wyłapanych i/lub utrzymywanych na
koszt gminy w 2008r.
W 2008r. zgodnie ze sprawozdaniem Schroniska: przyjęto od osób fizycznych 48 psów, 5
kotów i innych zwierząt, wykonano 57 interwencji a w tym przyjęto 64 psów i 5 koty lub inne
zwierzęta, wykonano 4 odłowy planowane a w tym: przyjęto O psów i O kotów.
Ogólnie wykonano 61 interwencji i odłowów przyjmując 112 psów i 10 kotów lub innych
zwierząt.
3. jaki był w 2008r. koszt realizacji całego zadania i jaka była forma płatności za opiekę
(jednorazowa za umieszczenie w schronisku, ryczałtowa, oparta na bieżącej ewidencji
zwierząt przebywających pod opieką, inna)?
Składka na Schronisko w 2008r. wyniosła 66.706zł wniesiona przez miasto w 4 ratach
kwartalnych zgodnie z uchwałą Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej w terminach 15.01,
15.04, 15.07, 15.10. 2008r. Szczegółowa informacja w tym zakresie dostępna na stronach
internetowych www.zgzz.pl Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej.
Nac/ilnik

ak
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Wydział Gospodarki N
Ifolakwa i Ochrony Śmd0wśsfes
57-220 3ty6ftfKiQ&r£&Wtf6fe 10
tel. 074 / 3 183 So5
NIP 837-10-01-673, REGON 0*00*30762

Ziębice dn. 15.04.2009r,

Ochrony Zwierząt
Fundacja dla Zwierząt „Argos"
ul Garncarska 3 7A
04 - 886 Warszawa

Urząd Miejski w Ziębicach w odpo\viedzi na pismo w sprawie udzielenia informacji na
temat sposobu i skutku wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich
wyłapywanie" informuje, że w 2008r. gminą nie miała podpisanej stałej umowy na wyłapywanie
bezdomnych zwierząt. W 2008 roku z terenu! gminy Ziębice został wyłapany interwencyjnie jeden
pies

bezpański, przez dozór sanitarno porządkowy ze Świebodzic koszt całkowitego zadania

wyniósł w granicach około 1300zł.

Zup,
Naczelnik Wv
Gospodarki NicrucitoinuictumL

•
URZĄD GMINY ZŁOTORYIJA

59-500 Złotoryja. AL Mila 4
tel.(076) 87-88-700
NIP 694-10-03-330

Złotoryja, 2009.03.24

Nr WG-6134-1/2/2009

Biuro
Ochrony Zwierząt
Fundacji dla Zwierząt „Argos"
04-886 Warszawa
ul .Garncarska 37A

W odpowiedzi na pismo z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie udostępnienia
danych dot .bezdomnych zwierząt Urząd Gminy Złotoryja informuje;
- Gmina Złotoryja w roku 2008 nie przeprowadzała wyłapywania psów ,nie ma również
zawartej stałej umowy z firmą specjalistyczną prowadzącą taką działalność .
W przypadkach porzuconych psów Urząd Gminy korzystał z usług Prywatnej
Wielobranżowej Firmy Usługowej ,Dozór Sanitarno - Porządkowy„HART"
w Świebodzicach .
Psy były odbierane bezpośrednio z miejsc gdzie się przybłąkały lub zostały porzucone
(Dom Dziecka ,szkoła lub gospodarstwo rolne).
- Gmina ma zawartą umowę ze Schroniskiem dla bezdomnych zwierząt w Legnicy ,gdzie
ponoszone są opłaty miesięczne za czas przebywania psa w schronisku .
W przypadku braku miejsca w schronisku w Legnicy gmina korzysta z usług
Schroniska w
Dzierżoniowie.
Koszt realizacji tego zadania w roku 2008 wniósł 15.354,25 zł.

0HZĄD MIEJSKI
w Złotoryi
Pi.Orlgt Lwowskich 1

59-500 ZŁOTORYJA
WM.7081-1/09
Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji dla Zwierząt "Argos"
04-886 Warszawa
ul.Garncarska 37A
W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej, który
wpłynął do Urzędu Miejskiego dnia 23.03.2008r., na temat sposobu i skutków
opieki nad bezdomnymi zwierzątami i ich wyłapywaniem , informuję:
W 2008r. Gmina nie miała umowy ani nie zlecała wyłapywania bezdomnych
zwierząt ze względu na brak jednostek, które miałyby zezwolenie na tego typu
działalność na terenie miasta Złotoryi. Nadmieniam, że takie zezwolenie
wydawane jest na wniosek zainteresowanego podmiotu.
Ponieważ obecnie na terenie miasta nie ma podmiotu posiadającego zezwolenia
na tego typu działalność, nie są prowadzone akcje wyłapywania bezpańskich
zwierząt.
W przypadku zagrożenia ludzi lub np. porzucenia zwierząt
interwencyjnie
działała
Straż Miejska. Zwierzęta odwożone były do Schroniska dla
Bezdomnych Zwierząt w Legnicy, z którym współpracujemy od wielu lat i
posiadamy umowę na umieszczanie bezdomnych zwierząt w tym schronisku.
Zwierzęta przyjmowane są do schroniska po uprzednim uzgodnieniu z
kierownictwem schroniska i po ich protokolarnym przekazaniu. Zwierzęta
przebywają w schronisku do czasu adopcji i Urząd Miejski ponosi koszty za
każdy dzień pobytu psów w schronisku w wysokości 18,0 zł./dobę. Opłata
oparta jest na bieżącej ewidencji zwierząt przekazanych do schroniska.
W roku 2008r. z terenu miasta do schroniska w Legnicy zostało przekazanych 9
psów. Z tego tytułu ponieśliśmy koszty w wysokości 9.724,49 zł.
Z poważaniem

astępea
j Oatmwski

SK-7062/21/2008

Złoty Stok, dnia 5 sierpnia 2008

Towarzystwo opieki nad zwierzętami
ul. Noakowskiego 4
00 -666 Warszawa

Urząd Miejski w Złotym Stoku w odpowiedzi na pismo z dnia 29.07.2008 r. L.dz.l062/2008/W
informuje według kolejności zadawanych pytań, że :
1. Gmina obecnie nie posiada stałej umowy ze schroniskiem i w roku 2007 nie podejmowała uchwał w
sprawie wyłapywania bezdomnych psów.
2. Gmina uchwałą Rady Miejskiej Nr XXXI/190/05 z dnia 30 czerwca 2005 roku przystąpiła do
Związku Celowego Gmin Ziemi Kłodzkiej, którego zakresem działania jest również koncepcja
budowy schroniska dla bezdomnych psów.
3. Gmina nie prowadziła czynności odebrania zwierząt właścicielom.
4. Brak jest udowodnionych przypadków znęcania się nad zwierzętami.
5. Z uwagi na brak środków finansowych przewidzianych w budżecie gminy, nie prowadzono
oddzielnej kampanii reklamowej na temat zapobiegania bezdomności zwierząt.
6. Gmina nie podejmowała tematu identyfikacji psów z uwagi na wysokie koszty i małą ilość
bezdomnych psów.
7. Gmina Złoty Stok nie współpracuje z żadną organizacją pozarządową i Towarzystwem w zakresie
ochrony zwierząt

Z poważaniem

Gmina Żarów
•

ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów
NIP 884-10-09-848
www.um.zarow.pl
tel./fax+480748580591
burmistrz@um.zarow.pl
+48 074 8580 778, 8580 408(9)

BGN.7080-3/09

26 marca 2009r

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji dla Zwierząt „Argos'
ul. Garncarska 37 A
04-886 Warszawa
W odpowiedzi na Państwa wniosek o udzielenie informacji publicznej z dnia 18
marca 2009 roku infdrmuję:
l. w 2008 r. Gmina Żarów miała podpisaną stałą umowę na wyłapywanie
i zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom ze Schroniskiem dla Zwierząt
„Azyl", ul. Brzegowa 151, 58-200 Dzierżoniów.
2. w 2008 r. odłowiono na terenie Gminy Żarów siedem bezdomnych psów,
3

w 2008 r, koszt realizacji usług związanych z wyłapywaniem bezdomnych psów
z terenu gminy wyniósł 17 300,00 zł (słownie: siedemnaście tysięcy trzysta złotych
00/100). Obejmował on wyłapanie psa i umieszczenie go w schronisku na okres
czternastu dni a następnie przygotowanie i przekazanie do adopcji. Rozliczenie
następowało w formie zapłat) należności z góry za określoną w umowie ilość
odłowionych psów. a po zakończeniu okresu obowiązywania umowy następowało
rozliczenie środków na podstawie prowadzonej ewidencji zwierząt.

f1;

Z poważaniem

Muflon 2004

Lilia

kowska

DOLNOŚLĄSKI
KLUCZ SUKCESU

Otrzymują:
1. Adresat.
2. a/a.

GMINA

FAIR PLAY
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URZĄD MIEJSKI
w Żmigrodzie

Plac Wojska Polskiego 2-3

55 -14O Ż m i g r ó d

Żmigród, dnia 25 marca 2009 r.

tei. 071/385 30 57, fax 071/335 35 56
Identyfikator- O O P 5 7 9 8 8 7
(1)

ROŚ 7082/4/09

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacja dla Zwierząt „Argos"
ul. Garncarska 37a
04 - 886 Warszawa

Dotyczy: wniosku o udzielenie informacji publicznej.

Urząd Miejski w Żmigrodzie informuje, że na terenie Gminy Żmigród w roku
2008 odłowiono bezdomne psy na umowę - zlecenie Urzędu w oparciu o zgłoszenia
mieszkańców gminy, przez następujące podmioty:
-

16 szt. Usługi Weterynaryjne „OLVET" Ryszard Olszewski, Skokowa, ul.
Wrocławska 2a, 55 -110 Prusice,

-

dla wyłapanych psów po zastosowaniu leczeń profilaktycznych znaleziono
innych opiekunów.

Ogólny koszt wyłapania bezdomnych psów i zastosowanych leczeń profilaktycznych
wyniósł w 2008 roku kwotę 5.302,43 złotych.

Kierownik Reieiatu Rolnictwa
i Ochrony Środowiska

D>

Żórawina 30.03. 2009r.

Biuro Ochrony Zwierząt

Fundacji dla Zwierząt „Argos"
ul. Garncarska 37A , 04-886 Warszawa

W odpowiedzi na pismo z dnia 18 marca br. informuję:
1. Gmina nie posiada stałej umowy na wyłapywanie i opiekę dla
bezdomnych zwierząt
2. w 2008r. zaistniała konieczność wyłapania i otoczenia opieką 6
szt. bezdomnych psów.
3. Koszt realizacji zadania (schwytanie zwierząt ,przekazanie w
opiekę do czasu adopcji)w formie ryczałtu 1430 zł (sł j eden ty siać
czterysta trzydzieści zł).

ŻÓRAWINA

Sprawę prowadzi Bogusław Rusek tel. 07 3165157 wew. 28

p > Strona l z l
l

Argos/BOZ
Od:
Do:
Wysłano:
Temat:

"Aneta Koremba" <anetak@zukowice.pl>
<boz@boz.org.pl>
27 marca 2009 09:10
Informacja nt. opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie Gmina Żukowice

W odpowiedzi na pismo z dnia 18.03.2009 r. (data wpł. 25.03.2009 r.)
dotyczącego udzielenia informacji na temat: opieka nad bezdomnymi
zwierzętami i ich wyłapywanie,
informuję, iż:
1. Gmina Żukowice nie posiada zawartej stałej umowy na wyłapywanie
bezdomnych zwierząt, jednak pozostajemy w stałym kontakcie z firmą HART
w Świebodzicach, która w miarę potrzeb na zgłoszenie - w formie zlecenia
będzie wyłapywała bezdomne zwierzęta z zapewnieniem miejsca w schronisku,
2. W 2008 roku nie odłowiliśmy żadnego zwierzęcia.
3. W związku z pkt 2 koszt wynosił O zł.
Wszelkich odpowiedzi na ww. temat udziela: Aneta Rypuła, tel. 076/0831
42 41, email: piMtaJ^^uJ<Qwice_J.pl; anetar@zukowjce. p|
Urząd Gminy Żukowice
67-231 Żukowice
Powiat głogowski
Województwo dolnośląskie

2009-03-27

