
U R Z Ą D G MIMY
22-442 A D A M Ó W

pow. zamojski, woj lube l sk ie Adamów, 16.04.2012 r.

OR. 1431.9.2012

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

W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej z dnia 2 kwietnia 2012 r.
Urząd Gminy Adamów informuje, że:

1) W 2011 r. Gmina Adamów udzielała doraźnych zleceń na wyłapywanie bezdomnych
zwierząt z terenu Gminy i zapewnienie im opieki.

2) Na terenie Gminy w 2011 r. odłapano 2 szt. bezdomnych psów.
3) Całkowity koszt odłapania, transportu i umieszczania bezdomnych psów z terenu Gminy

w schronisku dla zwierząt w 2011 roku wyniósł 934,8 zł. Powyższa opłata była
jednorazowa.

j



U R Z Ą D G M I N Y
24-105 BARANÓW

ul. Rynek 14, woj. lubelskie
tel./fax (081) 883-40-45; 88340-4.

OŚ.6140.1.2012

Baranów, dnia 13 kwietnia 2012r.

Biuro Ochrony Zwierząt

Fundacja dla Zwierząt „Argos"

Ul. Garncarska 37 A

04 - 886 Warszawa

W odpowiedzi na Państwa wniosek z dnia 02.04.2012r. (data wpływu do tut. Urzędu:

05.04.2012r.) informuję, iż Gmina Baranów w 2011r. udzielała jedynie doraźnych zleceń na

wyłapywanie bezdomnych zwierząt. W związku z powyższym w 2011r. na terenie Gminy Baranów

odłowiono jednego bezdomnego psa. Koszt w/w zlecenia wyniósł 350, 00 zł.

Z poważaniem

Referat:

Sprawę prowadzi:

Tel:

E-mail:

ds. gospodarki komunalnej, gospodarki
gruntami i ochrony środowiska

Edyta Więsyk

81 883 40 27 wew. 13

e.wiesyk@gminabaranow.pl

Urząd Gminy w Baranowie
ul. Rynek 14, 24-105 Baranów

NIP: 716-16-44-054 REGON 000532493
tel. 81 883 40 27 fax 81 883 40 41

www.gminabaranow.pl
E-mail: gmina@gminabranow.pl



23-320 BATORZ
woj. lubelskie

tel.(015)8745134
Batorzdnia2012-04-13

IGK-6140/2/11

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji dla zwierząt „Argos"

ul. Garncarska 37 A
04-886 Warszawa

Odpowiadając na wasz wniosek o udzielenie informacji publicznej z dnia 2 .04 2012 r.
Urząd Gminy w Batorzu odpowiada że:

1. W 2011 roku gmina nie zawierała stałych umów, nie udzielała też doraźnych zleceń na
wyłapywanie bezdomnych zwierząt i/lub zapewnienie im opieki.

2. Gmina nie posiada zbiorczych danych o ilości zwierząt wyłapanych lub utrzymywanych na
koszt gminy w 2011 roku.

3. Nie poniosła z tego tytułu żadnych kosztów.



 
Argos/BOZ  

Od: "Tadeusz Hryniewiecki - UG Bełżec" <t.hryniewiecki@belzec.pl>
Do: <boz@boz.org.pl>
Wysłano: 12 kwietnia 2012 10:50
Temat: Informacja publiczna dotyczaca opieki na bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie.

Strona 1 z 1

2012-08-12

W odpowiedzi na pismo z dnia 2 kwietnia 2012 r. w sprawie udzielenia informacji na temat  
sposobu i skutków wykonywania zadania "opieka nad bezdomnymi zwierzętami domowymi  
i ich wyłapywanie" Gmina Bełżec informuje, że w 2011 r. nie mieliśmy syałej umowy na wyłapywanie  
bezdomnych zwierzat. Nie wystąpiła też potrzeba wyłapywania bezdomnych zwierząt, a w zwiazku 
z tym nie ponieśliśmy kosztów w tym zakresie.  
     Tadeusz Hryniewiecki  
Pinsp. ds. planowania przestrzennego 
i gospodsarki gminnej. 



                                                                                             Białopole, dn. 17.04.2012r. 
                                                                            
 
Or.1431.14.2011 
 
                                                                      BIURO OCHRONY ZWIERZĄT 
                                                                        Fundacja dla Zwierząt „Agros” 
                                                                              ul. Garncarska 37A 
                                                                               04-886 Warszawa 
 
                   W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej z dnia 2 kwietnia  2012 r. 
poniżej odpowiadam na zadane pytania: 
Ad . 1  W 2011 r. gmina nie miała podpisanej umowy i nie udzielała doraźnych zleceń na  
wyłapywanie bezdomnych zwierząt z uwagi na odmowę podpisania takiej umowy przez miasto 
Chełm jedynego właściciela schroniska w powiecie. 
Ad . 2  Gmina Białopole jest typową gminą rolniczą, gdzie przypadki bezdomności zwierząt są 
sporadyczne. Gdy przypadek taki zaistnieje staramy się problem rozwiązać poprzez adopcję  
w środowisku wiejskim. 
Ad.  3  Gmina Białopole w  2011 r. nie ponosiła kosztów związanych z opieką nad bezdomnymi 
zwierzętami. 
 
 
 
                                                                                Z poważaniem  
 
 
    
                                                                                                                      Wójt Gminy 
 
                                                                                                           /-/ Henryk Maruszewski 



GK.6140.4.2012      Biłgoraj, dnia 6 kwietnia  2012 r. 

 

 

 

 

     Biuro Ochrony Zwierząt 

     Fundacja dla Zwierząt „Argos” 

     ul. Garncarska 37A 

     04-886 Warszawa 

 

 W odpowiedzi na Państwa wniosek z dnia 2 kwietnia 2012 r. w sprawie sposobu i 
skutków wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie” 
informuję, że: 

Ad. 1. Gmina Biłgoraj miała w 2011 r podpisaną stałą umowę na wyłapywanie bezdomnych 
zwierząt oraz zapewnienie im opieki  -  Gabinet Weterynaryjny, Anna Smyk. 

Ad. 2. Rok 2011 – 22 psy 

Ad. 3. Rok 2011 – 18.723,84 zł - oparta na bieżącej ewidencji wyłapanych zwierząt, płatne w 
okresach miesięcznych 

 

 

 

Otrzymują: 

1. Adresat. 

2. A/a. 



Biszcza 16.04.2012r. 
Urząd Gminy Biszcza 
Biszcza 79 
23-425 Biszcza 
 
OŚR.6140-1.6.2012 
 
 
 

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

 
 
 
 Nawiązując do pisma z dnia 06.04.2012 r.dot. sposobu i skutków wykonywania 
zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywania” informuję: 
 
1. W 2011 roku gmina nie miała podpisanych stałych umów na wyłapywanie bezdomnych 
    zwierząt i zapewniwnie im opieki ponieważ żaden z podmiotów nie chce podpisać stałej 
    umowy na realizację w/w zadania. 
    Doraźne zlecenia realizowane są przez „Schronisko dla psów” ul. Braterstwa Broni 161,  
    22-400 Zamość 
2. W 2011 nie zachodziła potrzeba wyłapywania bezdomnych wałęsających psów i kotów.  
    Odnotowaliśmy kilka przypadków wałęsających się psów jednak znaleźliśmy chętnych 
    mieszkańców na ich adopcję. 
3. W związku z tym że nie zachodziła potrzeba wyłapywania zwierząt, gmina nie poniosła 
    żadnych kosztów. 
 
 

                 REFERENT 
ds. rolnych, ochrony środowiska, 
           leśnych i łowiectwa 

 
               Piotr Cichórz 



Borzechów, 16.04.2012 r. 
 
INFR.6142.3.2012 
 

 
Biuro Ochrony Zwierząt 
Fundacja dla Zwierząt ,,Argos” 

 
 
 

W odpowiedzi na Państwa wniosek z dnia 2 kwietnia 2012 r. dot. sposobu 
i skutków wykonywania zadania ,,opieki nad bezdomnymi zwierzętami i ich 
wyłapywanie” informuję, 

 
Ad. 1. Gmina Borzechów miała podpisaną stałą umowę w roku 2011 ze 
Świdnickim Stowarzyszeniem Opieki nad Zwierzętami  na odłów, umieszczenie 
i opiekę nad bezdomnymi zwierzętami z terenu gminy Borzechów w schronisku  
w Krzesimowie. 
 
Ad. 2 liczba odłowionych psów w 2011 r. z terenu gminy to 5 szt. 
 
Ad. 3 Forma płatności za realizacje zadania była jednorazowa za opiekę i 
umieszczenie w schronisku w wysokości 1300zł brutto za 1 psa  oraz koszt 
jednorazowy związany z rezerwacją miejsca w schronisku w wysokości 
1600złbrutto. 
 
 
 

Łukasz Stępniak 



Chełm, dnia 12 kwietnia 2012 r.

URZĄD MIASTA CHEŁM
WtataUnfraetruktery Komunalnej

Kl-l.6140.1.5.2012

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

Odpowiadając na Państwa pismo z dnia 2 kwietnia 2012 r. w sprawie opieki nad

bezdomnymi zwierzętami informuję że:

administratorem schroniska dla bezdomnych zwierząt w Chełmie była firma "BLA-MIR"

Blacha Sławomir, która została wyłoniona w drodze przetargu, firma "BLA-MIR"

zajmowała się również wyłapywaniem bezdomnych zwierząt z terenu miasta.

- w roku 2011 zostało wyłapanych 96 psów i średnio w roku 2011 w schronisku

przebywało 97 psów,

- w 2011 r. Miasto Chełm przeznaczyło 136 671,15 zł - na utrzymanie schroniska,

46 000,28 zł - wyłapywanie bezdomnych psów oraz 9 740,00 zł na sterylizację

bezdomnych kotek.

Z poważaniem:



URZĄD GMINY CHEŁM
Pokrówka. ul, Gminna 18

22-100 CHEŁM
woj. l u b e l s k i e

"' (082) 563-65-53, !ax 563-77-95 Pokrówka, dn. 16.04.2012 r.

ROC-6140.7.2012

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
Fundacja dla Zwierząt „Agros"

ul. Garncarska 37A
04-886 Warszawa

W odpowiedzi na pismo z dnia 2 kwietnia 2012 roku dotyczące udzielenia informacji

publicznej na temat sposobu opieki nad bezdomnymi zwierzętami, Urząd Gminy Chełm

informuje, iż posiada wieloletnią umowę z Miastem Chełm, będącym właścicielem

schroniska dla bezdomnych zwierząt, regulującą zasady współpracy w zakresie utrzymania

w schronisku odłowionych na terenie gminy Chełm psów.

W 2011 roku zostało zlecone wyłapanie przez firmę „BLA-MIR" Blacha Mirosław

ul. Litewska 1A 22-100 Chełm, zajmującą się administrowaniem i utrzymaniem schroniska,

24 sztuk bezdomnych psów. Kwota tej usługi wraz z kosztami utrzymania psów w schronisku

wyniosła - 23 000 zł.

Wyłapywanie bezdomnych zwierząt następuje po uprzednim zgłoszeniu, a opłaty za

pobyt uiszczane są na podstawie kwartalnych informacji dotyczących ilości

przetrzymywanych psów z terenu gminy oraz kalkulacji kosztów poniesionych na ich

utrzymanie w Schronisku dla bezdomnych zwierząt w Chełmie, ul. Włodawska 23.

bORAtCA
, ocrudny środowiska



URZĄD GMINY
23-305 Chrzanów •

MIP 862-12-64-774
Chrzanów, 2012-04-11.

Biuro Ochrony Zwierząt

Fundacji dla Zwierząt „Argos"

Stosownie do Waszego wniosku z dnia 02 kwietnia 2012 r. dotyczącego udzielenia

informacji na temat sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi

zwierzętami i ich wyłapywanie", Urząd Gminy w Chrzanowie wyjaśnia:

- w roku 2011 gmina nie posiadała umowy dotyczącej wyłapywania bezdomnych zwierząt, w związku

z tym nie poniosła kosztów na realizację tego zadania. Na terenie nie stwierdzono zjawiska

bezdomności zwierząt i nie podjęto dalszego postępowania w tym zakresie.



URZĄD GMINY
214)70 Cyców, ul. Chełmska 42
pow. łęczyństó, woj. lubelskie

te..825677003,fax825677200

RG. 6140.8.2012

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

W odpowiedzi na pismo z dnia 2 kwietnia 2012 r. dotyczącym udzielenia informacji

na temat sposobu i skutków wykonywania zadania „ Opieka nad bezdomnymi zwierzętami

i ich wyłapywanie „ przewidzianego ustawą o ochronie zwierząt, urząd Gminy informuje:

Gmina Cyców w 2011 r. podpisana umowę ze Świdnickim Stowarzyszeniem Opieki nad

Zwierzętami. W 2011 r. umieszczono w schronisku 8 psów na koszt Gminy.

Gmina w 2011 r. wydatkowała na to zadanie kwotę 11 100,00 zł z tego 1500,00 zł to

jednorazowa opłata tytułem tzw. gotowości. /";



 
                                                                                   Czemierniki, dnia 10.04.2012 rok 
 
O.Ś.6142.1.2012 
 
 
 
 
 
                                                                                     Biuro Ochrony Zwierząt 
                                                                                     Fundacji dla Zwierząt ,,Argos” 
                                                                                     ul. Garncarska 37A 
                                                                                     04-886 Warszawa 
 
 
 
       W odpowiedzi na Państwa wniosek z dnia 2 kwietnia 2012 roku o udzielenie informacji 
publicznej w zakresie sposobu i skutków wykonywania zadania ,, opieka nad bezdomnymi 
zwierzętami i ich wyłapywanie” odpowiadamy na przedmiotowe pytania. 
 
 
Ad1. W 2011 roku gmina Czemierniki na wyłapywanie bezdomnych zwierząt i zapewnienie im 
opieki miała podpisaną stałą umowę z Łukowskim Towarzystwem Przyjaciół Zwierząt, ul. 
Międzyrzecka 41/36, 21-400 Łuków. 
Ad2. W 2011 roku na terenie gminy Czemierniki zostało wyłapanych  14 sztuk bezdomnych psów.  
Ad3. Koszt wyłapania i zapewnienie im opieki wyniósł 3600 zł.(większość zwierząt znalazło 
szybko nowych właścicieli). Forma płatności za opiekę -jednorazowa za umieszczenie zwierzęcia w 
schronisku. 
  
 
 
                                                                                                              Wójt Gminy 
                                                                                                /-/  Kazimierz Sobieszek 
 
 



LL

BURMISTRZ MIASTA DĘBLIN
woj. lubelskie Dęblin 2012-04-23

Znak: GMK.6140.5.2012

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji dla Zwierząt „Argos"

ul. Garncarska 37A
04 - 886 Warszawa

W odpowiedzi na pismo z dnia 02.04.2012 r. dotyczące udzielenia informacji

publicznej na temat sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi

zwierzętami" uprzejmie informuję, że:

• odłów bezdomnych zwierząt stwarzających zagrożenie dla zdrowia i życia

ludzi w 2011 r. prowadził Pan Artur Bielawski lekarz weterynarii zam. Lublin,

ul. Legionowa 7a/6, który prowadzi schronisko dla bezdomnych zwierząt

w Puławach, ul. Dęblińska 2,

• w roku 2011 r. z terenu Miasta Dęblin odłowiono 20 szt. bezdomnych psów,

• koszt odłowu wraz z opieką weterynaryjną i kwarantanną za 1 szt. wynosił

w 2011 r.-530,00 zł. netto,

• koszt wykonanej usługi wraz z usługami weterynaryjnymi udzielonymi

poszkodowanym zwierzętom w kolizjach drogowych w 2011 r. wyniósł 16 509

(słownie: szesnaście tysięcy pięćset dziewięć zł.).

Sp. Robert Wróbel

Otrzymują:

1. Adresat
2. A/a



WÓJT GMINY
noROHUSK

ROŚ 1431.2.2012 r Dorohusk dnia 16.04.2012 r

Biuro Ochrony Zwierząt

Fundacja dla Zwierząt „ Argos"

Ul. Garncarska 37 A

04 - 886 Warszawa

Dot.; wniosku o udzielenie informacji publicznej.

1. Gmina Dorohusk posiada podpisaną stałą urnowe na wyłapywanie bezdomnych zwierząt

i zapewnienie im opieki z Miastem Chełm, które jest właścicielem schroniska dla

bezdomnych zwierząt w Chełmie przy ul. Wlodawskiej.

2. Gmina Dorohusk w 2011 r. wyłapała i utrzymywała w schronisku 4 szt. psów

3. Koszty realizacja zadania w 2011 r. wynosiły 3 379 zł

Wyłapywanie wydano l 369, 00 zł

Utrzymanie w schronisku 2 010 zł

Koszty opieki nad zwierzętami oparte są na ewidencjonowaniu psów z terenu Gminy

Dorohusk i ilości dni w których psy przebywają w schronisku do momentu ich adopcji.

Płacimy 5,00 zł za każdy dzień pobytu psa w schronisku x iiość dni jakie on w nim przebywa,

usługa wyłapania i dowiezienia do schroniska koszt oddzielny. Płacimy też dotacje

jednorazową raz na rok na remont i utrzymanie schroniska .

Otrzymają:

1. adresat
2. a/a

Saiua



WÓJT GMINY DRELÓW
21-570 Drelów, ul. Szkolna 12

RGL. 6140.10.2011.AB
Drelów, dn. 12.04.2012 r.

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

W nawiązaniu do pisma z dnia 2 kwietnia 2012 roku dot. udzielenia informacji

publicznej na temat sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi

zwierzętami i ich wyłapywanie", informuję iż nasza Gmina nie posiadała na stałe umowy na

wyłapywanie bezdomnych zwierząt w 2011 roku. Gmina korzystała w 2009 roku z usług

Firmy: Łukowskie Towarzystwo Przyjaciół Zwierząt, ul. Międzyrzecka 41/36, 21 - 400

Łuków, której zleciliśmy umieszczenie 10 szt. psów w schronisku za ogólna kwotę 2 500,00

złotych brutto. W 201 1 roku nasza gmina nie miała już możliwości uzyskania realizacji usług

na wyłapanie psów czy kotów ze względu na brak miejsc w schroniskach. Łączna suma za

koszty usług weterynaryjnych z których Gmina Drelów korzystała w roku 201,1 wyniosła

877,20 zł.

WÓ

mdr Piotr Którn



LL
U R Z Ą D G M l N V

21 Hd vr r-irioju Firlej, dnia 26-04-2012 roku.
et. Hynek l

BROK.6140.1.2012.AP.2

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

W odpowiedzi na pismo z dnia 2 kwietnia 2012 roku, dotyczące udzielenia
informacji publicznej Urząd Gminy Firlej informuje:

1. Gmina Firlej nie posiadała w 2011 r. stałej umowy na wyłapywanie
bezdomnych zwierząt i zapewnienie im opieki.

2. W 2011 r. zlecono doraźnie złapanie i umieszczenie w schronisku na koszt
gminy jednej bezdomnej suki.

3. Za wykonanie zadania dokonano jednorazowej płatności za łapanie
i umieszczenie w schronisku, w kwocie 2460 zł brutto.

031B110UT



Urząd Miejski we Fnunpolu
oL Radziecka 8
23-440 Frampol

RG.6140.3./2012 Frampol, 17.04.2012 r.

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
Fundacja dla Zwierząt „Agros"
ul. Garncarska 37A
Warszawa

Nawiązując do wniosku z dnia 2 kwietnia 2012 r. o udzielenie informacji publicznej Urząd
Miejski we Frampolu informuje:

Bezdomne zwierzęta w 2011 r. miały zapewnioną opiekę w Schronisku dla zwierząt w
Zamościu ul. Braterstwa Broni 161, 22- 400 Zamość na doraźne zlecenie. / kontakt
telefoniczny./

Na koszt gminy w roku ubiegłym przekazano do powyższego schroniska - 6 szt. psów.
Za umieszczenie bezdomnych zwierząt w schonisku koszty przekazywane były przez tut. urząd
przelewem po wystawieniu faktury.

Koszt realizacji zadania w 2011 r. wyniósł - 1278 zł.

ds. ochrony



 
Argos/BOZ  

Od: "Konrad" <konrad.hofa@glusk.pl>
Do: <boz@boz.org.pl>
Wysłano: 7 maja 2012 09:11
Temat: UG Głusk - udzielenie informacji publicznej

Strona 1 z 1

2012-08-14

                                     Lublin, dn. 7 maja 2012 r.
 
Urząd Gminy Głusk 
20-385 Lublin 
ul. Głuska 140 
tel. 81 751 87 12 
 
                                 Biuro Ochrony Zwierząt 
                                 Fundacja dla Zwierząt "Argos" 
 
     W odpowiedzi na pismo z dnia 2 kwietnia 2012 r. o udzielenie  
informacji publicznej na temat sposobu i skutków wykonywania zadania  
"opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie" Urząd Gminy Głusk  
informuje, że w 2011 r. gmina miała podpisaną stałą umowę na wyłapywanie  
bezdomnych zwierząt ze Schroniskiem Dla Bezdomnych Zwierząt, 21-100  
Lubartów. W 2011 r. gmina wyłapała 28 bezpańskich psów i kotów. Koszt  
realizacji całego zadania w 2011 r. wyniósł 30.750 zł, a opłaty dokonuje  
się jednorazowo za umieszczenie zwierzęcia w schronisku. 
 
                                 z poważaniem 
                            podinsp. Konrad Hofa 
 



URZĄi>' ••.••»
23-302 GODZISZÓW Godziszów dn. 13.04.2012 rok

woj. lubelskie

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
Fundacji dla Zwierząt „Argos"

Warszawa

W odpowiedzi na Wasze pismo w sprawie udzielenia informacji na temat
opieki nad zwierzętami w 2011 roku, Urząd Gminy w Godziszowie niniejszym
informuje;

Ad.pkt.l Gmina nie miała zawartej stałej umowy gdyż niebyło takiej potrzeby, jak
również nie udzielała doraźnych zleceń, także z tego samego powodu.

Ad.pkt.2 Nie było zwierząt wyłapanych i utrzymywanych na koszt Gminy.

Ad.pkt.3 W związku z powyższym koszt całego zadania wynosi-O złotych.

Jednocześnie nadmienia się, że tut. Gmina jest typowo gminą rolniczą i w związku z
tym nie występuje zjawisko bezdomności zwierząt.

Z poważaniem



URZĄD GMINY GORAJ
ul. Bednarska I. 23-450 Goraj
pow. bihtorajski, woj. lubelskie
tel. 84 685 80 02, fax 84 685 81 18
N1P 918-11-53-662, Regon 000540541

GK.6140.3.2012

Goraj, dnia 13.04.2012r.

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT

Fundacji dla Zwierząt „Argos"

ul. Garncarska 37A

04-886 Warszawa

W odpowiedzi na wniosek Nr LL 39 z dnia 2 kwietnia 2012r. Urząd Gminy

Goraj informuje, że w 2011 r. Gmina Goraj nie poniosła kosztów związanych z

wyłapywaniem bezdomnych zwierząt, umieszczenie ich w schronisku oraz ich opieką.

mgr Inź.
SEKRETARZXSMINY



 
Argos/BOZ  

Od: <sstasieczek@gorzkow.eu>
Do: <boz@boz.org.pl>
Wysłano: 10 lipca 2012 08:53
Temat: Odp. dot. bezpańskich zwierząt
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2012-08-15

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT Fundacji dla Zwierząt ,,AGROS"

Dzień Dobry! 

Przepraszam za opóźnioną odpowiedź 

  

W odpowiedzi na pismo dot. bezpańskich psów uprzejmie informuję, że pomimo starań Gmina 
Gorzków do chwili obecnej nie posiada umowy ze schroniskiem jest to spowodowane brakiem 
możliwości przyjęcia zwierząt ze względu na ograniczone  warunki. W roku ubiegłym na 
podstawie zlecenia odłowiono i przekazano do schroniska 2 szt. psów ( były to przypadki 
pogryzienia). W pozostałych przypadkach gmina znajdowała osoby zainteresowane adopcją 
bezdomnych psów. Koszt odłowu jednego zwierzęcia to około 350,00 zł i była to opłata 
jednorazowa przelew. Koszt ten był niewielki choć oferta z innego schroniska była 2.100,00 zł 
bez braku możliwości zawarcia stałej umowy jedynie jednorazowe zlecenia. 

Z poważaniem: Sławomir Stasieczek insp. ds. ochrony środowiska i rolnictwa 

  



WÓJT GMINY OOŚC1ERADÓW
23-275 Gościeradów

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

Znak: RPP.6140.2.2012 Data: 2012-04-16

W odpowiedzi na pismo z dnia 2 kwietnia 2012 r. ( data wpływu 05.04.2012 r. )
w sprawie udzielenia informacji publicznej na temat sposobu i skutków wykonywania zadania
„opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie", Wójt Gminy Gościeradów
uprzejmie informuje:

- na terenie Gminy Gościeradów w 2011 r., wyłapywanie bezdomnych zwierząt oraz
rozstrzyganie o dalszym postępowaniu z nimi odbywało się na podstawie Uchwały
Nr XXVII /1917 02 Rady Gminy Gościeradów z dnia 10 sierpnia 2002 r.,

- w 2011 roku gmina miała podpisaną umowę na wyłapywanie bezdomnych
zwierząt ze Schroniskiem Dla Bezdomnych Zwierząt, Nowodwór, 21-100
Lubartów,

- w 2011 roku odłowiono 16 bezdomnych psów, koszt realizacji zadania wyniósł
19 680,00 zł i była to jednorazowa opłata za umieszczenie zwierząt w schronisku,
ponadto uiszczono opłatę za rezerwację miejsca w schronisku w wysokości
1476,00 zł.. Razem w 2011 r. wydatkowano kwotę 21 156,00 zł.

Otrzymują:
1. adresat
2. a/a



U R Z Ą D G M I N Y HAŃSK

•.s!. Osiedlowa 4
22-235 Hańsk Pierwszy

,,8257-, « 28. 1*8257, 44 6,

R.6140.4.2012

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

Urząd Gminy Hańsk w nawiązaniu do wniosku o udzielenie informacji publicznej
z dnia 02 kwietnia 2012 roku na temat sposobu i skutków wykonywania zadania "opieka nad
bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie" informuje:

ad. 1.
Gmina Hańsk w 2011 roku nie miała zawartej stałej umowy na odłów interwencyjny
bezdomnych zwierząt, natomiast byliśmy w stałym kontakcie telefonicznym ze Schroniskiem
BLA-MIR w Chełmie oraz Schroniskiem dla Bezdomnych Zwierząt w Nowodworze.

ad. 2.
W 2011 roku nie wykonano doraźnych zleceń na odłów bezdomnych zwierząt, gdyż nie
zachodziła taka potrzeba. Natomiast wykonano zlecenie dla Gabinetu Weterynaryjnego
w Hańsku w celu uśpienia psa, który został potrącony przez samochód i po 14 dniowej
obserwacji przez lekarza pies nie wykazywał rokowań na polepszenie zdrowia w wyniku czego
został uśpiony.
Ponadto gmina we własnym zakresie starała się szukać opiekunów dla bezdomnych zwierząt
wśród mieszkańców gminy, którzy zapewniliby im utrzymanie i godne warunki bytowania.
Były to jednak przypadki sporadyczne i możliwe do rozwiązania bez ponoszenia nakładów
finansowych.

ad. 3.
Koszt realizacji całego zadania w 2011 roku wyniósł 67,00 zł.
Formą płatności była jednorazowa opłata za wykonanie zlecenia (usługi weterynaryjnej).



BURMISTRZ MIASTA
HRUBIESZOWA

22-500 Hrubieszów, ul. mjr H. Dobrzańskiego „HUBALA" 1
tel/fax 084 696 23 80, 084 696 25 04

e-mail: burmistrz@hrubieszow.pl

GMINA

FAIR

BURMISTRZ MIASTA Hrubieszów 11.03.2012 r.
Hrubieszowa

GMK.6140.1.2012

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

W odpowiedzi na Państwa Pismo w sprawie udzielenia informacji publicznej na temat
sposobu i skutków wykonywania zadania ,,opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich
wyłapywania" w 2011 roku, informuję:

Ad. 1.Gmina Miejska ma zawartą umowę z Gabinetem Weterynaryjnym - Andrzej
Perehubka, Hrubieszów przy ul. Ceglanej 56, w sprawie świadczenia usług
weterynaryjnych w zakresie doraźnej pomocy w leczeniu i transporcie do lecznicy
zwierząt chorych, podejrzanych o chorobę, zachowujących się agresywnie, dla
których ustalenie właściciela nie jest możliwe. W ramach zawartej umowy lekarze
weterynarii posługują się sprzętem do poskramiania zwierząt, przekazanym
w „użyczenie" przez Gminę Miejską.
Po wyleczeniu zwierzęta przewożone są do Schroniska w Zamościu lub
Nowodworze k/Lubartowa, gdyż do chwili obecnej nie mamy zawartej stałej
umowy ze schroniskiem.

Ad.2.W 2011 r. do lecznicy przyjęto i przekazano do schronisk 26 szt. psów.
Ad.3.Koszty odłowu, leczenia, wyżywienia, przewozu oraz umieszczenia

w schroniskach wyniosły - 49.624,32 zł. Koszty ponoszone są sukcesywnie
w oparciu wystawiane faktury.

Z poważaniem

Z upoważnienia Burmistrza
Naczelnik Wydziału Gospodarki
Mieniem Komunalnym i Ochr. Śród.



W Ó J T G M I N Y
22-375 IZBICA n/w

ul. Gminna 4
tel. 84 618 30 34

PIŚ.6140.3.2012

Izbica, dnia 17 kwietnia 2012r.

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

W związku z Państwa wnioskiem o udzielenie informacji publicznej nt. „opieki nad
bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie" - odpowiadam na zawarte w nim pytania:

1. W roku 2011 Gmina Izbica nie posiadała stałych umów ze schroniskami dla
zwierząt w zakresie zapewnienia opieki dla bezdomnych zwierząt. W przypadku
pojawienia się bezdomnego zwierzęcia (głównie są to psy) schronisko dla zwierząt
na zlecenie gminy wyłapywało i zapewniało mu opiekę. Całość kosztów
związanych ze zleceniem pokrywana była z budżetu Gminy.

2. Urząd Gminy nie prowadzi ewidencji wyłapanych i przekazanych do schroniska
bezdomnych zwierząt.

3. Koszt wykonania jednorazowego zlecenia wynosił około 500 zł i regulowany był
na podstawie wystawionego rachunku.



 
Argos/BOZ  

Od: "Urząd Gminy Janowiec - środowisko" <srodowisko@janowiec.pl>
Do: <boz@boz.org.pl>
Wysłano: 17 maja 2012 14:19
Temat: Psy - Janowiec
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Janowiec, dnia 17 maja 2012 r.
 
 
 

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

W odpowiedzi na Państwa pismo informuje, iż w 2011 r. Gmina Janowiec miała podpisaną 
umowę z Arturem  Bielawskim – lekarzem weterynarii, zam. Lublin,  
ul. Legionowa 7A/6. 
  
  
W ubiegłym roku oddano 4 psy do schroniska, koszty które poniosła gmina w 2011 r. na ten cel 
to 2322 zł. 
  
Jednostkowa cena za opiekę weterynaryjną i umieszczenie psa w schronisku w 2011 r.to kwota 
ok. 500 zł netto. (obecnie 800 zł) 
  
  
  
Pozdrawiam 
  
Urząd Gminy Janowiec 
Ewelina Ambryszewska 
 
--  
This message has been scanned for viruses and  
dangerous content by MailScanner, and is  
believed to be clean. 



GMINY
22-664 JARCZÓW

woj. lubelskie
RL.6140.6.2012 Jarczów, dnia 10.04.2012 r.

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
Fundacja dla Zwierząt „ Argos"

W a r s z a w a

Urząd Gminy w Jarczowie odpowiadając na pismo z dnia 02.04.2012 r. informuje ,
że w 2011 r. gmina nie miała stałej umowy na wyłapywanie bezdomnych zwierząt. Jeżeli
zachodzi potrzeba przekazania bezdomnego psa do schroniska, uzgadnia się taką potrzebę
telefonicznie. W roku 2011 nie przekazano psów do schroniska.



Urząd Gminy Jastków

ul. Chmielowa 3 21-002 Jastków
tel: 502-04-25 fax: 502-01-44
NIP: 713-10-30-382

Internet:
http://www.jastkow.pl
poczta(o),iastkow.pl

Jastków, dnia 13-04-2012

RO.6140.2.2012.ANP.2

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

W odpowiedzi na Państwa pismo z dnia 2 kwietnia 2012 (data wpływu: 05.04.2012) dot.

opieki nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywania, Urząd Gminy Jastków przekazuje

następujące informacje:

Ad.l. Podmiotem świadczącym usługi w zakresie wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie

gminy Jastków jest: Gabinet Weterynaryjny Ciecierzyn 80A, 21-003 Ciecierzyn

reprezentowanym przez Zbigniewa Góreckiego.

Ad.2. Zbiorcza ilość psów wyłapanych w roku 201 lwyniosła-24, natomiast kotów-lszt.

Ad.3. Koszt w/w zadania wyniósł - 8025zł. Odpłatność za usługę wyłapywania, opiekę

weterynaryjną i umieszczenie w schronisku bezdomnych zwierząt jest realizowana na podstawie

zawartej umowy i opłacana po wystawieniu faktury.

InsPektqjds. Ochrony

OOG016UKD Bank Spółdzielczy w Cycowie Oddział Jastków 74 8191 1042 2008 8001 1383 0001



IP.6014.3.2012r                                                                             Józefów nad Wisłą 2012r 

 

 

 

 

                                                        Biuro Ochrony Zwierząt  

                                        Fundacja dla Zwierząt „Argos” 

                                            ul.Graniczna  37A 

 04‐886 Warszawa 

 

   W odpowiedzi na pismo z dnia 02.04.2012r informuję: 

W 2011r gmina nie miała stałej umowy na wyłapywanie bezdomnych zwierząt. i nie zlecała 
ich wyłapywanie, nie poniesiono kosztów na to zadanie. 

W 2012r gmina opracowała program w zakresie opieki nad zwierzętami bezdomnymi, 
posiada stałą umowę na odławianie i  umieszczanie w schronisku bezdomnych zwierząt. 

Zostały zabezpieczone  na to zadanie środki finansowe w budżecie gminy. 



Kamień, dnia 6 kwietnia 2012 r. 

OŚR.6140.3.2012 

 

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT 
FUNDACJA DLA ZWIERZĄT ‘’ARGOS’’ 
ul. Garncarska 37 A 
04‐886  Warszawa 
 
 

  W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej z dnia 2 kwietnia 2012 r. 
dotyczący wykonywania  zadania  „opieki nad bezdomnymi  zwierzętami  i  ich wyłapywanie” 
przewidzianego ustawą o ochronie zwierząt informuję: 
 
Ad.    1.    Gmina  Kamień  nie  zawierała  w  2011  r.  umowy  na  wyłapywanie  bezdomnych 
zwierząt.  Realizacja  obowiązków  wynikających  z  ustawy  odbywa  się  poprzez  doraźne 
wyłapywanie  bezdomnych  zwierząt  przez  pracowników  schroniska  w  Chełmie.  Gmina 
prowadzi akcje adopcyjne bezdomnych zwierząt. W zeszłym roku udało się znaleźć dom dla 4 
psów.  
 
Ad.  2.   

 
Ilość zwierząt wyłapanych 

w 2011 r. 

 
Ilość zwierząt utrzymywanych 

na koszt gminy 
w 2011 r. 

 
 

3 
 
2 
 

 
Ad.  3. 
Koszt opieki nad bezdomnymi zwierzętami w 2011 r.: 
‐ przyjęcie psów do schroniska – 1500 zł (opłata jednorazowa) 
‐ karma dla psa – ok. 100 zł, 
‐ karma dla kota – ok. 100 zł. 



 
Argos/BOZ  

Od: <mikag11@wp.pl>
Do: "boz" <boz@boz.org.pl>
Wysłano: 17 kwietnia 2012 12:31
Temat: Wykonywanie zadania"opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie"
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   W nawiązaniu do Waszego pisma z dnia 2 kwietnia 2012r. informuje, że
- w 2011r Gmina Kamionka miała zawarta umowę stałą na wyłapywanie bezdomnych zwierząt i 
zapewnianie im opieki ze Schroniskiem Dla Bezdomnych Zwierząt Nowodwór 21-100 Lubartów 
reprezentowanym przez Małgorzatą Jadwigą Szumiło. 
- w 2011r. z terenu gminy Kamionka wyłapali 10 sztuk psów. 
- za umieszczenie 10 psów w schronisku gmina poniosła koszt 12300zł. (słownie dwanaście tys. 
trzysta zł) plus 1476,00zł - oplata rezerwacyjna.    
 
                                                       Z poważaniem 
                                                        Grażyna Mika - inspektor UG  
                                                                             Kamionka 
 



GMINA KARCZMI«XA
NIP 717-180-12-65

REGON 431019684

RL.6140.3.2012 Karczmiska, dnia 19.04.2012r,

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

W związku z wnioskiem o udzielenie informacji publicznej dotyczącej realizacji
ustawy o ochronie zwierząt, Gmina Karczmiska informuje:

l.W 2011 r. Gmina Karczmiska posiadała zawartą stałą umowę ze Schroniskiem dla
bezdomnych zwierząt Małgorzata Szumiało w Nowodworze 21-100 Lubartów na
wyłapywanie bezdomnych zwierząt.

2. W 2011 r. na koszt Gminy Karczmiska wyłapano 22 psy, które zostały przewiezione do
schroniska

3.Koszt realizacji całego zadania wyniósł 19 926,00zł, z czego l 476,00zł stanowiła
jednorazowa wpłata na konto schroniska. Pozostałą kwotę - 18450,00zł stanowiły koszty
wyłapania i utrzymania zwierząt w schronisku.

Z poważaniem

;z Goliszek



URZĄD MIASTA
24-120 Kazimierz Dolny

ul. Senatorska 5
Kazimierz Dolny, dnia 16.04.2012 r.

RGN. 6140.2.2012

Biuro Ochrony Zwierząt

Fundacja dla Zwierząt „Agros"

Ul. Garncarska 37A, 04-886 Warszawa

W odpowiedzi na wniosek z dnia 2 kwietnia 2012 r. dotyczącego sposobu i skutków

wykonywania zadania „opieki nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie" uprzejmie informuję,

że umowę na odławianie bezpańskich psów, gmina Kazimierz Dolny ma podpisana z schroniskiem w

Nowodworze, natomiast doraźne usługi wykonywał Pan Andrzej Bielawski - lekarz weterynarii, który

prowadził działalność gospodarczą w zakresie usług weterynaryjnych - schronisko dla zwierząt w

Puławach.

W 2011 r. odłowiono 9 sztuk bezpańskich, agresywnych, psów, koszty realizacji całego

zadania, w tym utrzymywanie psów w schronisku wynosi 5.670,00 zł. zł brutto (forma płatności

jednorazowa za umoszczenie psa w schronisku).

Otrzymują:

1. Adresat

2. A/a



 
Argos/BOZ  

Od: "Elżbieta Pliwka" <e.pliwka@kloczew.pl>
Do: <boz@boz.org.pl>
Wysłano: 27 kwietnia 2012 09:35
Temat: odpowiedź na pismo 
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Biuro Ochrony Zwierząt  
Fundacji dla Zwierząt “Argos” 
ul.Garncarska 37A 
  
  
W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej Urząd Gminy 
w Kłoczewie informuje , że: 
  
‐ w 2011 roku gmina nie miała stałej umowy na wyłapywanie zwierząt; 
‐ zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom odbywało się poprzez  
  poszukiwanie nowych właścicieli dla zwierząt bezdomnych; 
‐ nie ponoszono kosztów za opiekę nad zwierzętami bezdomnymi. 
  
  
  
  
Elżbieta Pliwka 
Urząd Gminy Kłoczew 
ul.Długa 67 
08‐550Kłoczew 



U R Z Ą D G M I N Y
ul. Rynek 15

22-435 KOMARÓW-OSADA
tel. 084 815 31 02, fax 084 615 31 85

Komarów-Osada, 2012.04.12

RGO.6140.2.2012

Biuro Ochrony Zwierząt

Fundacji dla Zwierząt }rArgos"

UL Garncarska 37A

04-886 Warszawa

W odpowiedzi na wniosek z dnia 2 kwietnia 2012 roku o udzielenie

informacji publicznej w trybie przewidzianym w ustawie z dnia 6 września

2001 roku o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. Nr 112, póz 1198

z późn. zm.) na temat sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka

nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie" przewidzianego ustawą

o ochronie zwierząt, Urząd Gminy Komarów-Osada udziela odpowiedzi na

zadane pytania: -.nut n t w* -v.-

Ad 1. W 2011 roku Gmina Komarów-Osada nie miała stałych umów

na wyłapywanie bezdomnych zwierząt i/lub zapewnienie im opieki.

W 2011 roku udzielono doraźnych zleceń na odłowienie, wraz

z przekazaniem do schroniska bezdomnych psów Panu Piotr Łachno Usługi

Sanitarno-Porządkowe, Zamość.

Ad. 2. W 2011 roku odłowiono i/lub przekazano do schroniska

8 bezdomnych psów.

Ad 3. Koszt realizacji całego zadania wynosił 3960,60 zł, były to jednorazowe

formy płatności za odłowienie psa i/lub przyjęcie do schroniska.

Z up. WOJTA/SIWNY

SEKRETARZ XMINY

mgr Stanialaw Siek



 
Argos/BOZ  

Od: "Krzysztof Kalinowski" <krzysztof.kalinowski@komarowka.home.pl>
Do: "Biuro Ochrony Argos" <boz@boz.org.pl>
Wysłano: 11 kwietnia 2012 14:14
Temat: Informacja dotycząca opieki nad bezdomnymi zwierzętami
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Witam, 
w 2011 roku Gmina Komarówka Podlaska miała podpisaną umowę z Łukowskim Towarzystwem 
Przyjaciół Zwierząt ul. Międzyrzecka 41/36, 21-400 Łuków. 
  
W 2011 roku odebrano z terenu Gminy Komarówka Podlaska 7 psów dorosłych, 7 ślepych szczeniąt oraz 
2 ranne bociany. 
  
Jednorazowa opłata ryczałtowa 3 600,00 zł brutto. 
  
Pozdrawiam, 
Krzysztof Kalinowski 
  
Urząd Gminy w Komarówce Podlaskiej 



URZĄD GMINY KONOPNICA
21-030MOTYCZ

WWW.KONOPNICA.EURZAD.EU
Tel. 81 5031081, fax 81 5031082, e-mail sekretariat^ konopnka.eiir/ad.eu

NIP 7132362459
REGON 000537935

Konopnica2012-04-12
OŚR.6140.P.1.2012

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

Odpowiadając na pismo z dnia 2 kwietnia ( data wpływu 05.04.2012 r.) o
udzielenie informacji na temat sposobu i skutków wykonywania zadania pn.
„opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie", przesyłam
wnioskowane informacje:
l. W roku 2011 Gmina Konopnica miała podpisaną stałą umowę na

wyłapywanie bezdomnych zwierząt i zapewnienie im opieki ze
Schroniskiem dla Bezdomnych Zwierząt Nowodwór, 21-100 Lubartów.

2. W roku 2011 odłowionych i zabranych do schroniska zostało 37 szt. psów.
3. Koszt realizacji zadania w roku 2011 - 46 986,00 zł.

Jednorazowa opłata obejmowała odłowienie psa, przetransportowanie go do
schroniska, zapewnienie mu godziwych warunków bytu, wyżywienia, obsługi
i opieki weterynaryjnej. Opłaty ponoszone były po wykonaniu usługi.

mgr Konrad Banach



 
Argos/BOZ  

Od: "p.kozakowski" <p.kozakowski@gminakrasnik.pl>
Do: <boz@boz.org.pl>
Wysłano: 2 maja 2012 11:51
Temat: Urząd Gminy Kraśnik

Strona 1 z 1

2012-08-14

Odpowiadając na pismo które wpłynęło do Urzędu Gminy Kraśnik  
w dniu 6 kwietnia 2012 r. w sprawie udzielenia informacji publicznej na temat
sposobu i skutków wykonywania zadania ,,opieka nad bezdomnymi zwierzętami i 
ich wyłapywanie” informuję, co następuje: 

1.     W roku 2011 Gmina Kraśnik nie miała podpisanej stałej umowy na
wyłapywanie bezdomnych zwierząt. 

2.     W roku 2011 zlecono 2 doraźne zlecenia na wyłapywanie  
i umieszczenie w schronisku bezdomnych psów. 

3.     Koszt realizacji: całego zadania wyniósł 4920 zł brutto ( 2460 zł od
jednego psa). 



 
Argos/BOZ  

Od: "Gmina Krynice" <ugkrynice@krynice.com.pl>
Do: <boz@boz.org.pl>
Wysłano: 11 kwietnia 2012 11:04
Temat: Udzielenie informacji publicznej.

Strona 1 z 1

2012-08-11

 
OS. 0615.7.2012                                                                                       Krynice, 11.04.2012 r. 

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

Udzielenie odpowiedzi na informację publiczna z dnia 2 kwietnia 2012 roku. 
  
  
  

            Urząd Gminy Krynice informuje: 
Ad1. Gmina Krynice w 2011 roku nie zawierała stałej umowy na wyłapywanie lub  
         zapewnienie opieki nad bezdomnymi zwierzętami. Po zaistnieniu potrzeby zlecono  
         doraźnie zapewnienie opieki nad bezdomnymi zwierzętami. 
Ad. 2 Ilość zwierząt – psy – 3 sztuki. 
Ad.3  Koszt realizacji w/w zadania wyniósł 578,10 zł. Była to płatność jednorazowa za  
         schwytanie i umieszczenie w schronisku.  

Z poważaniem 
Sekretarz Gminy 
Jadwiga Chwaleba 
 



Wójt Gminy Kurów
24-170 Kurów, ul. Lubelska 35,

tel./fax (081) 88 11 151, e-mail: kurow@lubelskie.pl

Kurów, dn. 10.04.2012 r.

OŚ.6140.1.1.2012

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
Fundacji dla Zwierząt „Argos"

ul. Garncarska 37A
04-886 Warszawa

W odpowiedzi na wniosek z dn. 2 kwietnia 2012 r. (wpłynęło 05.04.2012 r.)

o udzielenie informacji publicznej na temat sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka

nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie" przewidzianego ustawą o ochronie

zwierząt informuję, że:

1. Gmina Kurów w 2011 r. nie miała zwartej stałej umowy na wyłapywanie bezdomnych

zwierząt. W zaistniałym przypadku Gmina powyższe zadanie wyłapania bezdomnego

zwierzęcia zleca przeszkolonemu pracownikowi jednostki organizacyjnej gminy -

Zakładowi Usług Komunalnych. W bazie ZUK-u na okres czasowy zapewniana jest

mu opieka, schronienie i wyżywienie. Zwierzę poddane jest badaniom

i w uzasadnionych przypadkach obserwacji przez lekarza weterynarii. W przypadku

nie znalezienia właściciela zwierzęcia jest ono oddawane do przytuliska bądź

schroniska.

2. W 2011 r. dokonano wyłapania i przebadania l bezdomnego psa. Pies ten został

zaadoptowany przez nowego właściciela.

3. Koszt realizacji całego zadania w 2011 r. - 275,85 zł /przelewy za wykonanie usługi

na podstawie f-ry lub rachunku/.



ŁABUNIE
ŁABUNIE

wi. Zamojska 50
Łabunie dn. 18.04.2012r.

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacja dla Zwierząt „Agros"

ul. Garncarska 37 A
04-886 Warszawa

W odpowiedzi na wniosek z dnia 02.04.2012r. 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 Łabunie przesyła

stosowną informację.

Ad. 1. W 2011 r. Gmina Łabunie nie posiadała stałej umowy na wyłapywanie bezdomnych

zwierząt, udzielane były doraźne zlecenia na wyłapywanie bezdomnych psów firmie Pana

Piotra Łachno Usługi Sanitarno-Porządkowe Chyża 25, 22-400 Zamość i zapewnienie im

opieki w Schronisku dla Bezdomnych Psów w Zamościu.

Ad. 2 . W 2011 r. wyłapano na koszt Gminy - 17 psów

Ad. 3 . Koszty realizacji zadania w 2011 r. - 5 740 zł.

Forma płatności- jednorazowa za wyłapanie psa i umieszczenie w schronisku.

W Ó J T



 
Argos/BOZ  

Od: "Szymon Kobiałka Urząd Gminy Łaziska" <sk@gminalaziska.pl>
Do: <boz@boz.org.pl>
Wysłano: 13 kwietnia 2012 10:10
Temat: Udzielenie informacji publicznej UG Łaziska, 24-335 Łaziska

Strona 1 z 1

2012-08-12

1. Informujemy, że gmina Łaziska ma olbrzymie trudności z podpisaniem umowy na wyłapywanie 
bezdomnych zwierząt i zapewnienie im opieki. Brak jest podmiotów, które są zainteresowane 
podpisaniem ww. umowy, tłumaczą to brakiem miejsc. 
2. W roku 2011 gmina nie poniosła  kosztów związanych z utrzymaniem wyłapanych zwierząt. W 4 
zaistaniałych przypadkach znaleziono nowych właścicieli dla bezdomnych psów. 
  
Pozdrawiam : Szymon Kobiałka 



21-OIOŁęczna.PI. Kościuszki 5; tel. 81 752-11-50, fax 81 752-02-42

GKiOS.7021.28.2012 2012-04-19

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

Urząd Miejski w Łęcznej w odpowiedzi na pismo l.dz.3559/12/DG
informuje:
- w roku 2011 Gmina Łęczna miała umowę zawartą w drodze przetargu

nieograniczonego na wyłapywanie bezdomnych psów ze Schroniskiem Dla
Bezdomnych Zwierząt, Nowodwór, 21-100 Lubartów,
- w roku 2011 odłowiono 72 szt. psów bezdomnych
- forma płatności - kwota ryczałtowa za odłów i utrzymanie psa w schronisku w

wysokości - l 230,- zł brutto od każdego odłowionego psa.
- kwota wydana na realizację zadania w 201 Ir. - 88 560,- zł brutto

urmifitpfa

gr'iJariasi Kowalski

*^

NIP 505-00 i-77-49
e-maii: info@um.ieczna.pi, www.leczna.pi



 
Argos/BOZ  

Od: "Środowisko" <srodowisko@lesnapodlaska.pl>
Do: <boz@boz.org.pl>
Wysłano: 7 maja 2012 12:12
Temat: odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji publicznej

Strona 1 z 1

2012-08-14

W odpowiedzi na Państwa pismo informujemy: 
1.) W roku 2011 Gmina Leśna Podlaska nie posiadała stałych umów oraz nie udzielała doraźnych 
zleceń na wyłapywanie bezdomnych zwierząt i zapewnienie im opieki. 
2.) i 3.) Gmina w związku z tym nie ponosiła żadnych kosztów.  
  
pozdrawiam 
Grzegorz Doroszuk 
referent ds. ochrony środowiska 
Leśna Podlaska 



WÓJT
GMINY LEŚNIOWICE

22-122 Leśniowice Leśniowice, dnia 10 kwietnia 2012r.

RO.033.26.2012

Fundacja dla Zwierząt „Argos"

ul. Garncarska 37A

04-886 Warszawa

W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 5 kwietnia

2012 r. na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej

(Dz. U. z 2001 r. Nr 112, póz. 1198, z późn. zm.) informuję, że w 2011 r. Gmina Leśniowice

nie miała podpisanej stałej umowy ani nie udzielała zleceń na wyłapywanie bezdomnych

zwierząt lub zapewnienie im opieki. W 2011 r. nie prowadzono zbiorczych zestawień

dotyczących ilości zwierząt wyłapanych lub utrzymywanych na koszt gminy, ponieważ nie

wyłapano ani nie utrzymywano żadnego zwierzęcia bezdomnego. Koszt realizacji całego

zadania, w związku z powyższym wyniósł O zł.

Powyższe dane wynikają ze struktury oraz warunków miejscowych powiatu

chełmskiego, w którym jest tylko jedno przepełnione schronisko. Należy mieć na uwadze, że

Gmina Leśniowice jest małą gminą wiejską i problem bezdomności zwierząt na jej terenie nie

występuje. W 2011 r. w przypadku stwierdzenia obecności bezdomnego psa na terenie gminy,

znajdowano mu nowego właściciela, najczęściej wśród okolicznych m^szkańców.
/

W związku z powyższym nie było potrzeby zawierania umów na wyłapywanie lub

utrzymywanie zwierząt w schronisku.

WÓJT

Wiesław kadzięciak



22-361 Łoptennlk Górny
powiat KrMnoetaMki

woj. lubelskie
tel 82 577 30 04, fax 577 3010

NIP 564-10-18-120 Łopiennik Górny, 2012-04-10
GKI.1431.2.2012.IP

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

W odpowiedzi na wniosek z dnia 2 kwietnia 2012 r., który wpłynął do Urzędu Gminy

Łopiennik Górny dnia 5 kwietnia 2012 r. informuję, że w roku 2011 gmina nie posiadała

podpisanej umowy na przyjmowanie bezpańskich zwierząt, z żadnym schroniskiem

dla bezdomnych zwierząt pomimo, że występowaliśmy z taką propozycją. Do tej pory

wszystkie interwencje zgłaszane były telefonicznie do firmy odławiającej - Usługi Sanitarno-

Porządkowe, Piotr Łachno ul. Chyża 25, 22-400 Zamość, a ona przekazywała zwierzęta

do schroniska.

W roku 2011 odłowiono przez firmę Usługi Sanitarno-Porządkowe, Piotr Łachno

i oddano do schroniska dla bezdomnych zwierząt w Zamościu cztery bezpańskie psy. Za te

działania gmina poniosła koszty w wysokości 1869,60 zł a zapłata nastąpiła na podstawie

wystawionych faktur. Koszty obejmowały jednorazową opłatę za odłowienie oraz przyjęcie

psa do schroniska.

Otrzymuje:
(p Biuro Ochrony Zwierząt

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

2. a/a



Zakład Usług
Komunalnych i Mieszkaniowych

w Lubartowie
21-100 Lubartów

Skrobów-Kolonia 104, tel/fax 81 855-30-0?
REGON 430731222, NIP 714-13-57-558

Znak: 70807 305 /12
Skrobów-Kolonia, 2012-04-20

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
Fundacji dla Zwierząt „Argos"

ul. Garncarska 37A
04-886 Warszawa

dotyczy: udzielenia informacji publicznej.

W odpowiedzi na Państwa wniosek z dnia 2 kwietnia 2012 roku o udzielenie
informacji publicznej na temat skutków wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi
zwierzętami i ich wyłapywanie" przesyłamy odpowiedzi na podjęte zagadnienia:

l .W 2011 roku gmina zawarła umowę na wyłapywanie bezdomnych zwierząt z Panią
Małgorzatą Jadwigą Szumiło zam. ul. Targowa 2/43, 21-120 Lublin, prowadzącą Schronisko
dla Bezdomnych Zwierząt z/s w Nowodworze, 21-100 Lubartów.

2. Liczba bezdomnych psów schwytanych i przyjętych do schroniska w 2011 r. wyniosła
38szt.

3. Koszt realizacji zadania wyłapania bezdomnych psów i umieszczenia ich w schronisku
za 2011 rok wyniósł 46.740,00 zł.(opłata jednorazowa łączna za umieszczenie zwierząt
w schronisku).

e k t o r
l/w

mgr :ni. Waldemctr Kula

Do wiadomości:
l. Urząd Gminy^Łtfbartów,

ul. LubełslialSA
)0 Lubartów



LL

Urząd Miasta Lublin

Wydział Ochrony Środowiska
ul. Zana 38, 20-601 Lublin, tel.: 81 466 2600, fax: 81 466 2601

e-mail: srodowisko@lufalin.eu. www.um.lublin.eu

OŚ-NK-1.6140.6.14.2012 Lublin, dnia 18.04.2012 r.

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

Odpowiadając na Państwa wniosek znak: LL 87 o udzielenie informacji publicznej na
temat sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich
wyłapywanie" przewidzianego ustawą o ochronie zwierząt informuję, że w 2011 r. Gmina
Lublin realizowała ww. zadania przy współpracy z Administratorem Schroniska - wyłonioną w
drodze przetargu nieograniczonego firmą POLIWET Bożena Kiedrowska Specjalistyczna
Przychodnia dla Zwierząt, ul. Tumidajskiego 2, Lublin na podstawie umowy nr 1582/OŚ/2010
z dnia 30.04.2010 r

W ramach ww. umowy Administrator prowadził miejskie Schronisko dla Bezdomnych
Zwierząt w Lublinie przy ul. Metalurgicznej 5, sprawując kompleksową opiekę nad zwierzętami
w nim przebywającymi w zakresie zbierania, przyjmowania i przetrzymywania zagubionych,
zabłąkanych, porzuconych lub z innych przyczyn bezdomnych psów, kotów oraz zwierząt
egzotycznych i terrarystycznych z terenu administracyjnego Miasta Lublin.

W 2011 r. średni miesięczny stan zwierząt w Schronisku wynosił:
psów - 338 szt,
kotów-120 szt.,
zwierząt egzotycznych-108 szt.

Średnio miesięcznie odławiano:
psów -90 szt.,
kotów - 32 szt,
zwierząt egzotycznych - 5 szt.

Do adopcji oddawano miesięcznie średnio:
psów - 82 szt.
kotów - 26 szt.
zwierząt egzotycznych -1 szt.

W dniu 31.12.2011 r. odnotowano w schronisku 317 psów, 133 koty i 131 zwierząt
egzotycznych.

W 2011 roku koszt realizacji całego zadania wyniósł 1 352 011,94 zł.
Płatność realizowana była na podstawie faktur wystawianych w oparciu o bieżącą ewidencję
zwierząt.

• *"'
Otrzymują: Ś r o d o w s -
1-Adresat
2. aa. mfff

Numer dokumentu Mdok: Strona 1 z 1



W Ó J T G M I N Y
OS. 6\$.$[(££i Ludwiń, dnia 06.04.2012 r.

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
Fundacji dla Zwierząt „Argos"

ul. Garncarska 37 A
04-886 Warszawa

W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej z dnia 2 kwietnia 2012 r.
na temat sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami
i ich wyłapywanie" Urząd Gminy w Ludwinie informuje:

1) w roku 2011 Gmina Ludwiń miała podpisaną umowę na wyłapywanie bezdomnych
zwierząt i zapewnienie im opieki ze Świdnickim Stowarzyszeniem Opieki Nad Zwierzętami,
21-040 Świdnik, ul. Kosynierów 3/29, schronisko w Krzesimowie gmina Mełgiew;

2) w roku 2011 wyłapano 9 szt psów, z czego l szt umieszczono w schronisku, 8 szt
przekazano do adopcji;

3) na realizację zadania „zapewnienie opieki nad zwierzętami bezdomnymi" w 2011 r.
wydano 10 861,00 zł ( opłata na rzecz schroniska oraz sterylizacja, książeczki zdrowia,
odrobaczanie, szczepienie za psy przekazanych do adopcji).

4) za realizację przedmiotu umowy ze schroniskiem, uiszczano opłatę za odłów psa oraz
opłatę dobową za utrzymywanie w schronisku, opartą na bieżącej ewidencji zwierząt.

Otrzymuje:
1. Adresat
2. a/a

P.O. SffiREFARZ GMINY



U R Z Ą D MIASTA
LUKÓW

W Y D Z I A Ł ROSPOOARK! KOMUNALNEJ
OCJ-Pli^Y ŚRODOWISKA

i NADZOBU WŁAŚCICIELSKIEGO
21-400 Łuków ul. Pilsudskiego 17

GKO.6140.10.2012

Łuków 2012-04-16

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

Odpowiadając na pismo z dnia 02.04.2012 r. Wydział Gospodarki Komunalnej Ochrony

Środowiska i Nadzoru Właścicielskiego Urzędu Miasta Łuków uprzejmie informuje:

Ad. 1. w 2011 roku Miasto Łuków posiadało umowę ze Schroniskiem dla Bezdomnych

Zwierząt NOMADA z siedzibą 04-483 Warszawa ul. Łyszkiewicza 18 m.5 na zapewnienie

opieki bezpańskim psom z terenu miasta. Było prowadzone interwencyjne odławianie

bezpańskich psów przez pracowników Urzędu Miasta pod nadzorem lekarza weterynarii.

Odłowione psy były przewożone do pomieszczeń w tym celu zbudowanych przez miasto.

W 2011 roku w ramach współpracy z organizacjami pożytku publicznego miasto

współpracowało z Łukowskim Towarzystwem Przyjaciół Zwierząt. Na realizację zadania

opieki nad bezpańskimi zwierzętami miasto przekazało towarzystwu dotację celową zgodnie

z zawartą umową,

Ad. 2. w 2011 roku na terenie miasta odłowiono 59 bezpańskich psów oraz 2 koty, z czego

29 szt. psów przekazano pod opiekę do schroniska w ramach zawartej umowy natomiast

pozostałe 30 szt. psów oraz 2 koty przekazano do adopcji,

Ad. 3. w 2011 roku koszt realizacji zadania wyniósł 121.328,-zł. w tym 20.000,-zł. dotacja

dla towarzystwa.

Miasto stosowało opłatę jednorazową po przyjęciu psa pod opiekę i wystawieniu faktury.

DZIAŁU
j, Ochrony

Środowiska iMjfeoft Właścicielskiego

Sprawę prowadzi: ^ w&HnŻ. Marek Domański
inspektor U.M Ryszard Kaliński
tel.(25) 798 3001 wew.124



l K/.A1) v . M I N Y
23412 ŁUKO\VA, woj. lubelskie

tel./tax (0-84) 687-4045
MP918-KMM54 Łukowa, 2012-04-10

RGG.6134.1.2012

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

Stosownie do Waszego wniosku z dnia 2 kwietnia 2012r. o udzielenie informacji

publicznej na temat sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi

zwierzętami i ich wyłapywanie" - Urząd Gminy Łukowa informuje, że:

Ad 1) w 201 1 r. gmina Łukowa nie posiadała stałej umowy i nie udzielała doraźnych zleceń

na wyłapywanie bezdomnych zwierząt lub zapewnienia im opieki.

Ad 2) Gmina Łukowa w 201 1 r. nie ponosiła kosztów za wyłapywanie i utrzymywanie

psów lub kotów.

Ad 3) Nie występowały również płatności za opiekę zwierząt tj. jednorazowe

umieszczenie w schronisku i innej w 20 1 1 r, w gminie Łukowa.

Zup. ' w J T A
SEKRETARZ GMINY

J



Miączyn, dnia 12 kwietnia 2012 r.
WÓJT GMIN Y

Miączyn
22-455 Miączyn

OŚ.4515.1.2012

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

Odpowiadając na pismo z dnia 2 kwietnia 2012 roku uprzejmie informuję:

1. W 2011 roku gmina Miączyn udzielała doraźnych zleceń Schronisku dla Zwierząt w
Zamościu w zakresie wyłapywania bezdomnych zwierząt.

2. W 2011 roku schwytano i przekazano do schroniska 4 psy.

3. Za przedmiotowe usługi zapłacono przelewem. Łączny koszt jaki poniosła gmina w 2011
roku to kwota l .648,20 zł.

Kapica



Międzyrzec Podlaski dn. 10.04.2012 r.
j URZĄD GMINY

T ul. Warszawska 20
1 21-560 Międzyrzec Podlaski

tel. (0...83) 371 24 96
Regon 000549134 NIP 538-15-43-534

RL.IY.6053/2/2012 Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji dla Zwierząt „Argos"

KRS: 286138
ul. Garncarska 37A
04-886 Warszawa

Odpowiadając na Wasze pismo z dnia 05 kwietnia 2012 roku w sprawie
udzielenia informacji publicznej na temat sposobu i skutków wykonywania zadania
„opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie" przewidzianego ustawą o
ochronie zwierząt wyjaśniam co następuje:

• W dniu 24 kwietnia 2001 roku po uzgodnieniu z Powiatowym Lekarzem
Weterynarii i po zasięgnięciu opinii Zarządu Głównego Towarzystwa Opieki
nad Zwierzętami w Polsce, została podjęta uchwała Nr XXVI/171/2001 Rady
Gminy Międzyrzec Podlaski w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt na
terenie gminy.

• Wyłapywanie bezdomnych zwierząt przeprowadzane jest w zależności od
potrzeb każdorazowo przez Schronisko Dla Bezdomnych Zwierząt w
Nowodworze, 21- 100 Lubartów, reprezentowanym przez Małgorzatę Szumiło-
(umowa stała w 2011 roku).

• Bezdomne zwierzęta złapane podczas akcji wyłapywania zostają niezwłocznie
przewożone do schroniska wymienionego wyżej, gdzie zapewniona jest opieka
lekarsko - weterynaryjna.

Ponadto informuję, że w 2011 roku zostało wyłapanych i umieszczonych w
schronisku, o którym mowa wyżej 23 bezdomnych psów stwarzających zagrożenie
dla ludzi i zwierząt.
Koszt realizacji całego zadania wyniósł: 28.290,- zł.

w Kapłan



Sporządził: S.D 

             Gmina Milanów    
                      21-210 Milanów 
                      ul. Kościelna 11a 

                    pow. parczewski , woj. lubelskie 
                                tel./fax:  83 356 70 02 
     e-mail: gmina@milanow.pl     www. milanow.pl 

 
 

   Milanów, 11.04.2012 r. 
 

GG. 7140.5.2012 
 
 
        Biuro  Ochrony Zwierząt 
        Fundacji dla Zwierząt „Argos ” 
        ul.Garncarska 37 A  
        04-886 Warszawa 
 
 
 
 
 W odpowiedzi na Wasz wniosek z dnia 05.04.2012r  o udostępnieni informacji publicznej dotyczącej  
realizacji zadania w zakresie opieki nad bezdomnymi zwierzętami  i ich wyłapywaniu,  informuję że : 
 Gmina Milanów  w 2011 roku posiadała zawarta umowę , oraz udzielała doraźnych zleceń na wyłapywanie 
bezdomnych zwierząt   Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt Nowodwór , 21-100 Lubartów. Do Schroniska 
przekazane zostało 7 szt. psów  .Koszty realizacji powyższego przedsięwzięcia do kwota 10.004,00 zł  w tym: 
1804,00 zł podatek VAT ,  1.200,00 zł opłata rezerwacyjna i 7.000,00 zł za 7 szt.  wyłapanych psów. Całość 
kosztów w wysokości 10.0004,00 zł  została zrealizowana jednorazowo po wystawieniu faktury.    
 
         
  
           

Z up. Wójta 
 Donica Sława 
insp. ds. gospodarki gruntami 
i geodezji 

          
 
 
  
 



WÓJT GMINY MILEJÓW
ul. Partyzancka BA

21-020Mi!ejów Milejów, dnia .J.Q:.Q!$.:..2Qtt r

IPR.604/ .̂2012

Biuro Ochrony Zwierząt

Fundacji dla Zwierząt „Argos"

ul. Garncarska 37 A

04-886 Warszawa

W odpowiedzi na Państwa wniosek, informuję co następuje:

1. W roku 2011 Gmina Milejów nie miała stałej umowy ze schroniskiem. Doraźnych

zleceń na wyłapywanie bezdomnych zwierząt udzielano Schronisku dla Bezdomnych

Zwierząt w Nowodworze k. Lubartowa oraz Świdnickiemu Stowarzyszeniu Opieki nad

Zwierzętami.

2. W roku 20111 terenu Gminy Milejów odłowiono łącznie 4 szt. bezpańskich psów.

3. Łączny koszt realizacji powyższego zadania w roku 2011 wyniósł 6.210,00 zł, w formie

jednorazowej opłaty za umieszczenie w schronisku.



 
       Mircze, dnia  06 – 04 – 2012  
 
 PRGR.6140.3.2012 
 
 
       Biuro ochrony Zwierząt 
       Fundacji dla Zwierząt „Argos” 
       ul. Garncarska 37 A 
       04 – 886 Warszawa 
 
 
 
 Odpowiadając na Państwa pismo z dnia 2 kwietnia br. w sprawie wykonywania zadań 
„opieki nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywaniem” w zakresie przewidzianym 
ustawą o ochronie zwierząt uprzejmie informuję, że: 

1. Usługę w zakresie wyłapywania bezdomnych zwierząt wykonywał Pan Łachno Piotr 
prowadzący firmę Usługi Sanitarno-Porządkowe na podstawie zlecenia, a następnie  
zwierzęta były dostarczane do Schroniska dla Bezdomnych Psów, Ogród Zoologiczny 
im Stefana Millera przy ul. Braterstwa Broni 161 w Zamościu. 

2. W 2011 roku odłapano 5 bezdomnych psów.  
3. Koszt realizacji zadań w 2011 roku wyniósł 2030,46 zł.  Za wykonaną usługę 

dokonywaliśmy jednorazowej zapłaty przelewem – oddzielnie za wyłapanie psa i 
oddzielnie za przyjęcie psa do schroniska. 
 

 
 
 
 
Sporządził: 
W. Pacaj 
 



 
Argos/BOZ  

Od: "Wójt Gminy Nowodwór" <wojt@nowodwor.eurzad.eu>
Do: <boz@boz.org.pl>
Wysłano: 25 maja 2012 09:03
Temat: Informacja publiczna 

Strona 1 z 1

2012-08-14

W odpowiedzi na pismo LL 114 uprzejmie informuję, że w Gmina Nowodwór w 2011 roku nie miała 
podpsanej umowy na wyłapywanie bezdomnych zwierząt, w chwili obecnej poszukujemy schroniska, 
które podpisze umowę na wyłapywanie bezdomnych zwierząt. 
W ubiegłym roku udało się we własnym zakresie namówić trzy osoby do przyjęcia w adopcję bezdomne 
zwierząta (psy), poza tymi nie było broblemów z bezdomnością. 
w br. przyjeliśmy program dot. bezdomności zwierząt. 
Z poważaniem  
                    Ryszard Piotrowski 
  
 
 
__________ Informacja programu ESET Smart Security, wersja bazy sygnatur wirusów 7165 
(20120524) __________ 
 
Wiadomo�ć została sprawdzona przez program ESET Smart Security. 
 
http://www.eset.pl lub http://www.eset.com





Opole Lubelskie, 12.04.2012r.
ul. Lubelsk?

24-300 Oo1^ Inbelskie

GKR.6140.3.2012

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

W odpowiedzi na pismo o udzielenie informacji publicznej dotyczącej sposobu i
skutków wykonywania zdania „Opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie"
Burmistrz Opola Lubelskiego niniejszym informuję że:

Gmina Opole Lubelskie posiada zawartą umowę na wyłapywanie bezdomnych zwierząt ze
Schroniskiem dla Bezdomnych Zwierząt Małgorzata Szumiało Nowodwór 21-100
Lubartów. Współpraca w tym zakresie z W/w schroniskiem była prowadzona na
przestrzeni roku 2009, 2010 i 2011.

W roku 2009 z terenu naszej Gminy odłowiono 9 szt. bezdomnych zwierząt (gatunek
psy). Koszt odłowienia i zabrania psów do schroniska wyniósł 9150zł.

W roku 2010 z terenu Gminy odłowiono 8 szt. bezdomnych zwierząt ( gatunek psy).
Koszt odłowienia i zabrania psów do schroniska wyniósł 9760zł.

W roku 2011 z terenu Gminy odłowiono 17szt. bezdomnych zwierząt (gatunek psy )
Koszt odłowienia i zabrania psów do schroniska wyniósł 20 910 zł.

Formą zapłaty za niniejszą usługę były wystawiane faktury obciążające Gminę.
Ponadto informujemy, że Gmina ponosi wydatek związany, z tak zwaną opłatą
rezerwacyjną stanowiącą zabezpieczenie stanowiącą zabezpieczenie gwarantujące Gminie
rezerwację miejsca w schronisku, na okres zawartej umowy. Roczna opłata rezerwacyjną
wynosi l 476 zł.

Jednocześnie nadmieniamy, że na bieżący rok posiadamy zawartą umowę na
wyłapywanie bezdomnych zwierząt z w/w jednostką.

^nn
SEKRETARZ



URZĄD MltlSKI w PIASKACH
21-050 Piaski, ul Lubelska 77

:a"™^<— Piaski, 2012-04-16
IR.6140.1.2012

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

1. Urząd Miejski w Piaskach informuję, że w 2012r. umowy stałe na

wyłapywanie bezdomnych zwierząt zostały podpisane ze

Schroniskiem dla Zwierząt w Krzesimowie, powiat świdnicki.

2. W 2011 roku wyłapano z terenu gminy - 11 szt. bezdomnych

psów.

3. Koszt realizacji zadania:

• 2011 rok - opłata miesięczna: 2610 zł.

• odłów jednego psa: 150 zł.

Z up. BURMISTRZA

Sekrefarą Gminy
\



 
Argos/BOZ  

Od: "Henryk Soćko" <hsocko@piszczac.pl>
Do: <boz@boz.org.pl>
Wysłano: 12 kwietnia 2012 10:08

Strona 1 z 1

2012-08-11

W 2011 roku Gmina Piszczac nie miała podpisanej umowy ze Schroniskami  
dla Zwierząt . 
Sprawy bezdomnych psów były załatwiane w obrębie terenu gminy poprzez  
znalezienie właściciela dla psa wałęsającego się. 
Gmina Piszczac poniosła  w 2011 roku z tego tytułu  koszty w kwocie   
2000 zł dotyczy to  złapania dziesięciu  psów oraz ich przetrzymania w  
roku 2011. 



URZĄD MIEJSKI W PONIATOWEJ

GKO. 6140.5.2012 Poniatowa 18.04.2012r.

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji dla Zwierząt "Argos"

ul. Garncarska 37A
04-886 Warszawa

W odpowiedzi na pismo z dnia 02.04.2012r. w sprawie udzielenia informacji

publicznej na temat sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi

zwierzętami i ich wyłapywanie" przewidzianego ustawą o ochronie zwierząt, Gmina

Poniatowa informuje:

> W 2011 roku Gmina Poniatowa miała podpisaną umowę ze Świdnickim

Stowarzyszeniem Opieki Nad Zwierzętami, 21-040 Świdnik, ul. Kosynierów 3/29.

> W roku 2011 wyłapano i przetransportowano do schroniska 24 bezdomnych psów z

terenu gminy. Na koniec roku 2011 utrzumywanych w schronisku na koszt Gminy

Poniatowa było 59 psów.

> Łączny koszt zadania w 2011 roku wyniósł: 62 028,09 zł w tym umieszczenie psa w

schronisku: 4 020,00 zł, transport psów: 2 808,09 zł, utrzymanie psów w

schronisku: 55 200,00zł.

f
Z povi/ażaniem

Stefanek

24-320 Poniatowa, ul. Młodzieżowa 2, tel. (081) 820 48 36; fax (081) 820 35 73
www.um.poniatowa.pl, e-mail:sekretariat@um.poniatowa.pl



 
Argos/BOZ  

Od: "Gmina Potok Wielki" <gmina@potokwielki.pl>
Do: <boz@boz.org.pl>
Wysłano: 25 kwietnia 2012 10:06
Temat: Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej

Strona 1 z 1

2012-08-13

OS.604.1.18.2012 
  
  
  
  
            W odpowiedzi na Wasze pismo z dnia 2 kwietnia 2012 r. (data wpływu 05.04.2012 r. r.) 
Urząd Gminy w Potoku Wielkim informuje że w 2011 r. na terenie gminy Potok Wielki nie 
wystąpiła konieczność prowadzenia akcji polegającej na wyłapywaniu bezdomnych zwierząt i 
zapewnianiu im opieki. W związku z powyższym nie udzielono żadnego zlecenia i nie zawarto 
żadnej stałej umowy na prowadzenie tego typu usług oraz nie poniesiono żadnych kosztów z 
tego tytułu. 
  
  
  
  
Z poważaniem 
Insp. ds. ochrony środowiska 
Ryba Jacek 



ROŚ. 6140.9.2012

URZĄD GMINY
PUCHACZÓW

21-On Puchaczów, ul. Lubelska 22
tel./fax81 7575765,7575162

Regon OG035014J, Nlp 713-! 045-716

Puchaczów dn. 10.04.2012 r.

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

W odpowiedzi na pismo z dnia 2 kwietnia 2012 r. znak Nr. LL 126 Urząd Gminy w

Puchaczowie informuje, że w roku 2011 została zawarta umowa na wyłapywanie bezdomnych

zwierząt ze Schroniskiem dla Bezdomnych Zwierząt w Nowodworze 21-100 Lubartów.

W związku z powyższym w 2011 roku z terenu gminy Puchaczów wyłapano i zapewniono

opiekę w schronisku dla 22 sztuk bezdomnych zwierząt ( psów ), gdzie koszt realizacji całości

zadania wyniósł- 28.865 zł

Forma płatności za opiekę nad zwierzętami jest jednorazowa za umieszczenie w schronisku.

frzy Dębski
Gminyretarz



W odpowiedzi na wniosek Biura Ochrony Zwierząt z dnia 02.04,2012 r. w sprawie

udzielenia informacji publicznej na temat sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka

nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie", uprzejmie informuję, co następuje:

1, Kwestię wyłapywania bezdomnych psów z terenu miasta Puławy reguluje Uchwała

Nr Xl(/117/99 Rady Miasta Puławy z dnia 28 maja 1999 r.

W 2011 r. wyłapywanie prowadzone byio przez administratora Schroniska dla

bezdomnych zwierząt w Puławach, na podstawie zawartej umowy.

Ponadto poza wyłapywaniem bezdomnych zwierząt gmina Miasto Puławy w 2011 r,

posiadała podpisane umowy z lekarzami weterynarii na:

- usługę doraźnej pomocy weterynaryjnej dla bezdomnych psów i kotów (pomoc

powypadkowa i w przypadkach nagłych zachorowań, usypianie ślepych miotów,

sterylizacja kotów, antykoncepcja hormonalna kotek, oraz

w uzasadnionych przypadkach eutanazja)

- udzielanie pomocy bezdomnym zwierzętom w dni wolne od pracy i święta oraz po

godzinach pracy Schroniska dla bezdomnych zwierząt.

2. Dane zbiorcze dotyczące ilości zwierząt wyłapanych i/lub utrzymywanych na koszt

gminy Miasto Puławy w 2011 r,

Poniższa tabela przedstawia dane dot. ilości psów przebywających w Schronisku

w 2011 r.

Lp.

4

1 " "

3

Ilość psów przyjętych w ciągu 20 11
roku (szt)

Ado|>cJaJsztL

Eutanazja (szt)

Padło (szt)

lii
205

JL

15

Ponadto gmina Miasto Puławy dofinansowuje akcję dokarmiania ok. 270 szt. kotów z terenu

miasta Puławy.



u R « A t» a M i N Y
22-463 R A D E C Z N I C A
id B Prusa 21, woj. lubelskie

.,.! '(084) 681-80-01. (084) 631-80-5
' " '! ' " '

GR.6140.5.2012 Radecznica,dn.l7.04.2012r

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

W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej z dnia
02.04.2012r na temat sposobu wykonania zadania „opieka nad
bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie" informuję:
1. Urząd Gminy w Radecznicy w 2011r. udzielał doraźnych zleceń na

wyłapywanie bezdomnych zwierząt P.Łachno Piotr- Usługi Sanitarno
Porządkowe zam. Chyża 25 , 22-400 Zamość.

2. W 2011r wyłapano 5 bezdomnych psów.
3. Koszt realizacji całego zadania wyniósł 2337,00zł. Forma płatności za

opiekę jednorazowa za umieszczenie w schronisku.

a Chwisjczak



11 RZĄD GMINY
*8Cftyń Podlaski

„vl,r,,M«w« 32.21-300 Radzyń Podtoski
.*oj. lubelskie

^550189, NIP 538-10-27-701
(« Radzyń Podlaski, dnia 06.04.2012r.

A-OR 6140.1.2012

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

W odpowiedzi na wniosek z dnia 02.04.2012r. uprzejmie informuję:
- z terenu Gminy Radzyń Podlaski bezdomne zwierzęta odbiera Łukowskie Towarzystwo
Przyjaciół Zwierząt
- w roku 2011 odebrano 17 szt. bezdomnych wałęsających się psów,
- zapłacono za odebrane psy 5900 zł.

Z yp. Wolta

Aldona ROgaszewska
Skarbnik Gminy



WÓJT GMINY
21-504 Rokitno
powiat bialski
w o j . lubelskie Rokitno dnia 11.04.2012r.

OŚJ5140.5.2012

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji dla Zwierząt „Argos"

Ul. Garncarska 37A
04-886 Warszawa

W odpowiedzi na Wasz wniosek z dnia 02.04.2012r. (otrzymano

05.04.2012r.) o udzielenie informacji publicznej dotyczącej „opieka nad

bezdomnymi zwierzętami" poniżej podaję informację:

- Gmina Rokitno w 2011r. udzieliła doraźnego zlecenia dla: Łukowskiego

Towarzystwa Przyjaciół Zwierząt wŁukowie ul. Międzyrzecka 41/36 na

odebranie i zapewnienie opieki bezdomnym psom.

- Ilość odebranych psów to: 4 szt.

- Koszt realizacji całego zadania w 2011r. wyniósł: 1.150;00 zł. (jeden tysiąc sto

pięćdziesiąt złotych) -forma płatności była jednorazowa.



22-330 Rudnik, pow. krasnostawski
woj. lubelskie

Td./te (084) 684-11-23

R. 6140-14/2012 Rudnik, dnia 17 kwietnia 2012r.

Biuro Ochrony Zwierząt

Fundacji dla Zwierząt „Argos"

Ul. Garncarska 37 A

04-886 Warszawa

W odpowiedzi na Państwa wniosek uprzejmie informuję, że w roku 2011
Gmina Rudnik nie posiadała stałej umowy na wyłapywanie bezdomnych
zwierząt, jednak na realizację zadań określonych ustawą o ochronie zwierząt
wydatkowała kwotę 12 767,59 zł. Jest to kwota którą wydatkowaliśmy na
utrzymanie bydła zabranego od rolnika na podstawie decyzji Wójta Gminy z
uwagi na bardzo złe warunki utrzymywania zwierząt przez rolnika oraz
niehumanitarne traktowanie zwierząt.

W związku z tym, że Państwa jednostka zajmuje się ochroną zwierząt
proszę o pomoc w przedmiocie prawnego zakończenia utrzymywania przez
Gminę tego bydła.

Przepisy ustawy nie określają jak postępować po odebraniu tych
zwierząt. Jest to czasowe odebranie i zwierzęta są własnością rolnika. Proces
działania Gminy rozpoczął się w styczniu 2011 roku. Sprawa sądowa do chwili
obecnej nie jest zakończona.

W związku z powyższym proszę o podpowiedz: czy w tym układzie bydło
oddać do właściciela, czy utrzymywać w nieskończoność.

WÓJT GMINY

Tadeusz Zdunek



 
Argos/BOZ  

Od: "Magdalena Uniłowska" <m.unilowska@rybczewice.pl>
Do: <boz@boz.org.pl>
Wysłano: 16 kwietnia 2012 14:30
Temat: Gmina Rybczewice

Strona 1 z 1

2012-08-12

Odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji publicznej z dnia 02.04.2012 r. (data wpływu 05.04.2012 
r.) dotyczący opieki nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywaniem. 
  
Odp. na pytanie nr 1 
W 2011 r. Gmina Rybczewice miała podpisaną umowę ze Świdnickim Stowarzyszeniem Opieki nad 
Zwierzętami na odłów oraz umieszczanie bezdomnych psów z terenu Gminy Rybczewice w schronisku w 
Krzesimowie oraz zapewnianie im dalszej opieki. 
  
Odp. na pytanie nr 2 
W 2011 r. nie było zgłoszeń odłowienia bezdomnych zwierząt. 
  
Odp. na pytanie nr 3 
W 2011 r. poniesiono opłatę jednorazową w wysokości 1600 zł tytułem tzw. gotowości umowy 
ze Świdnickim Stowarzyszeniem Opieki nad Zwierzętami. 
  
Pozdrawiam 
  
Magdalena Uniłowska 
Inspektor ds. gospodarki przestrzennej i ochrony środowiska 
  
Urząd Gminy Rybczewice  
Rybczewice Drugie 119 
21-065 Rybczewice 
tel. 81 58 44 465 
email:  m.unilowska@rybczewice.pl 



URZĄD GMINY
Serniki Serniki dn. 13.04.2012 r.

21-107 Serniki
MIP 714-10-75-943, Regon 000550918

Biuro Ochrony Zwierząt
IOŚ. 6140.02.2012 Fundacji dla Zwierząt „Argos"

ul. Garncarska 37 A
04-886 Warszawa

W odpowiedzi na pismo w z dnia 02.04.2012 r. (wpł.05.04.2012 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, Gmina Serniki
informuje:

1. W 2011 roku na wyłapywanie bezdomnych zwierząt została zawarta stała
umowa z Łukowskim Towarzystwem Przyjaciół Zwierząt, ul.
Międzyrzecka 41/36; 21 -400 Łuków.

2. W 2011 roku na terenie gminy Serniki zostało wyłapanych 25 szt.
bezdomnych psów.

3. Koszt realizacji zadań związanych z odławianiem ,zapewnieniem środków
sanitarno -higienicznych i opiekę weterynaryjną bezdomnych zwierząt w
2011 r. strony ustaliły na kwotę 3600 (trzy tysiące sześćset złotych). Jest
to wynagrodzenie ryczałtowe obejmujące 20 szt. bezdomnych zwierząt.
W przypadku większej ilości strony ustaliły wynagrodzenie za sztukę 350
zł. (trzysta pięćdziesiąt złotych). Łączny koszt realizacji całego zadania w
2011 r. wyniósł 5350 zł (pięć tysięcy trzysta pięćdziesiąt złotych).

Z up.

mgr Beatę,

\|Vójta

regomwicz
Sekretar: Gminy



Samowi ca. dnia 16 kwietnia 20121:

SA'. 1431.4.2012.HG

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji dla Zwierząt "Agros "
ul. Garncarska 3 7A
04-886 Warszawa

Na podstawie art. 13 ust. l ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej
( Dz.U. z 2001 r. Nr 112, póz, 1198 zpóźn. zm. ) w związku z wnioskiem
^ dnia 2 kwietnia 2012 r. /data wpływu do UG Somowica:OS,04.2012 r./w sprawie udostępnienia
informacji publicznej niniejszym informuję:
Ad. l
W 2011 r. Gmina Sosnowica posiadała stalą umowę ze schroniskiem w Krzesimowie k/ Świdnika:
Ad. 2
Ilość wyłapanych w 2011 r. psów wyniosła 3 sztuki, kotów - O sztuk;
Ad. 3
Roczny koszt realizacji ww. zadania wyniósł 5280 zł w tym 1500 zł za tzw. gotowość i 3 780 zł za
wyłapanie 3 szt, psów.

ł-1. t,
Otrzymują:
!. Adresat,
2. aa.



Spiczyn, dnia 24.04.2012r. 
Urząd Gminy Spiczyn 
21-077 Spiczyn 10C 
 
 
       Biuro Ochrony Zwierząt  
        „Argos” 
              Warszawa  
Odpowiadając na pismo z dnia 2 kwietnia 2012 r. informuję : 

1. Gmina Spiczyn podpisała stałą umowę na wyłapywanie                               
i  zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom ze Świdnickim 
Stowarzyszeniem Opieki nad Zwierzętami , 21-040 Świdnik,                     
ul. Kosynierów 3/29. 

2. W roku 2011 skierowano do schroniska z terenu Gminy Spiczyn 15 
szt. psów. 

3. Łączny koszt zadania w 2011 r. 18.090 zł. oparty na jednorazowej 
opłacie za umieszczenie psa w schronisku. 

        Janusz Fitzerman  



 
Argos/BOZ  

Od: "Urząd Gminy Stary Brus" <ug@starybrus.lublin.pl>
Do: <boz@boz.org.pl>
Wysłano: 16 kwietnia 2012 09:47
Temat: "Opieka nad bezdomnymi zwierzętami"
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1.   W 2011 r. gmina nie miała podpisanej stałej umowy  i nie zlecała 
doraźnych zleceń na wyłapywanie bezdomnych zwierząt. 

2.   Odłowiono we własnym zakresie 6 bezdomnych psów i przekazano  do 
bezpłatnej adopcji mieszkańcom naszej gminy.  

3.   Na opiekę weterynaryjną bezdomnego chorego psa wydano w 2011 r. 
77 zł. 

  
  
  
Pozdrawiam  
Halina Oszewska 
_________________________________  
Urząd Gminy Stary Brus 
22-244 Stary Brus ul. Stary Brus 47a 
 ug@starybrus.lublin.pl 
  
   
  
  

  Czy musisz drukować tę wiadomość? Pomyśl o środowisku.  
  



URZĄD GMINY
22-417 STARY ZAMOŚĆ 6
pow. zamojski, woj. lubelskie

tel./fax 084 616 32 24
P-00055022fi rgiP<?2J-1

RiOP.6142.5.2012

Stary Zamość 2012.04.10

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

W odpowiedzi na pismo z dnia 2 kwietnia 2012 roku znak LL 156 w sprawie opieki
nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie poniżej odpowiadam:

1. Gmina nie miała zawartych w 2011 roku stałych umów na wyłapywanie bezdomnych
zwierząt.

2. Doraźne zlecenia na wyłapywanie bezdomnych zwierząt w 2011 roku zlecano firmie
Usługi Sanitarno- Porządkowe Piotr Łachno Chyża 25,22-400 Zamość.

3. Ilość zwierząt odłapanych przez w/w firmę i umieszczonych w schronisku
2011 rok: pies szt.5- sarna szt.2.

4. Koszt realizacji całego zadania w 2011 rok 1.790,40 zł- forma płatności przelew za
wystawione faktury przez w/w firmę płatność jednorazowa za umieszczenie w schronisku.

ryński



URZĄD GMINY STĘŻYCA
08- 540 Stężyca, ul. Plac Senatorski l, tel. (081) 866-30-36, fax: (081) 866-30-67

e-mail: stezyca_g@woi. lublin. pl
Regon: 000541782 NIP: 716-22-49-644

Stężyca 12.04.2012

RL .6140.3.2012

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
Fundacji dla Zwierząt „Argos"

ul:Garncarska 37 A
04-886 Warszawa

W odpowiedzi na pismo z dnia 2 kwietnia 2012r Urząd Gminy w Stężycy
informuje :
l/ gmina nie miała w 20lir stałej umowy na wyłapywanie bezdomnych
zwierząt, jedynie doraźna pomoc dla bezdomnych psów i kotów zlecana była
Przychodni Weterynaryjnej ESKULAP ul: Wiślana 28 w Dęblinie.
21 w 201 Ir koszt opieki nad 3 bezdomnymi psami wyniósł 1570 zł oraz
kastracja l kota 100 zł.
3/ w 201 Ir płatność 1570 zł - 6 faktur za opiekę bezdomnych psów ,badanie i
obserwacja ich oraz l faktura 100 zł za kastrację kota wystawiona przez
Przychodnię Weterynaryjną ESKULAP ul: Wiślana w Dęblinie.

Chfaściak



 
                                                                                       Stoczek Łukowski, 2012-04-06. 
 
 
 
 
 
                                                                               BIURO OCHRONY ZWIERZĄT 
                                                                                  Fundacji dla zwierząt „Argos” 
                                                                                          04-886 Warszawa 
 
 
 
 Urząd Miasta w Stoczku Łukowskim odpowiadając na wniosek o udzielenie 
informacji publicznej na temat opieki nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywaniem, 
informuje: 

1. Miasto w 2011 roku nie miało zawartej umowy i nie udzielało zleceń  na wyłapywanie   
      bezdomnych zwierząt. 
2. Na terenie Miasta w 2011 roku nie były wyłapywane bezdomne zwierzęta. 
3. Miasto nie poniosło kosztów związanych z tym zadaniem. 
 
                                                                        Insp. Urzędu Miasta 
                                                                        Grzegorz Pucis 



 
Argos/BOZ  

Od: "WPG Świdnik" <wpg.swidnik204@gmail.com>
Do: <boz@boz.org.pl>
Wysłano: 16 kwietnia 2012 12:35
Temat: Gmina Swidnik
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Świdnik 16.04.2012r 

                                                                                                                                        Biuro 
Ochrony Zwierząt 
                                                                                                                                        Fundacji dla 
Zwierząt "Argos" 
                                                                                                                                        
ul.Garncarska 37A 
                                                                                                                                        04.886 
Warszawa 
 
 
W odpowiedzi na Państwo pismo w sprawie udzielenia informacji na temat sposobów 
wykonywania zadania "opieka nad bezdomnymi zwierzętami" na terenie Gminy Miejskiej 
Świdnik informuję: 
 
Ad.1 Gmina Miejska Świdnik w roku 2011 , jak i w poprzednich latach posiadała zawartą 
umowę ze Świdnickim Stowarzyszeniem Opieki nad zwierzętami ze schroniskiem w 
Krzesimowie. 
Ad.2 Z terenu Świdnika na stałe przebywa w schronisku średnio ok. 75 szt. psów. W roku 2011 
odłowionych było 46szt. bezdomnych psów. 
Ad.3 Koszt realizacji zadania dot. opieki nad bezdomnymi zwierzętami: 
 
1) Zakup akcesoriów weterynaryjnych, sprzętu do odłowu kotów oraz inne zakupy związane z 
opieką nad zwierzętami -karma dla bezdomnych kotów  - 4 996,23zł 
2) Wydatki dotyczące opieki nad bezdomnymi zwierzętami, ich odłowu  oraz zakup pozostałych 
usług z tego zakresu -  122 784,72zł  (Utrzymanie schroniska dla bezpańskich psów, odławianie  
bezpańskich zwierząt z terenu miasta oraz zakup pozostałych usług związanych z opieką nad 
zwierzętami tj.sterylizacja kotów celem ograniczenia populacji, udzielanie pomocy 
weterynaryjnej bezdomnym zwierzętom  potrąconym przez samochody lub pogryzionym przez 
inne psy).      
     
Gmina Miejska Świdnik ryczałtowo przekazywała schronisku za opiekę nad psami odłowionymi 
z terenu Świdnika tj . -9000zł/miesiąc, przyjmując uśrednioną ilość 75szt. psów oraz za odłów 
każdego psa 200zł. 
 
informację przekazała insp. Urzędu Miasta Świdnik - Danuta Białowąs 
tel.81 751 76 73 
 
Naczelnik Wydziału Jerzy Lichota 
tel.81 751 76 71 
 
 
informacja zostanie przesłana, także listownie. 
 



U R Z Ą D M I E J S K I
W S Z C Z E B R Z E S Z Y N I E
22-460 SZCZEBRZESZYN
ul, Pl. Tadeusza Kościuszki l

tet 84 6821 095, 84 6821 006
woj. lubelskie

Znak: IBM. 6140.8.2012

Szczebrzeszyn 2012.04.16

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
Fundacji dla Zwierząt „Argos"

ul. Garncarska 37A
04-886 Warszawa

W odpowiedzi na wniosek LL 164 z dnia 2.04.2012 r. - Urząd Miejski w

Szczebrzeszynie uprzejmie informuje:

ad. l

Gmina Szczebrzeszyn nie posiadała w 2011 r. stałej umowy na przekazywanie bezdomnych

zwierząt do Schroniska. Doraźnie, wyłapywanie bezdomnych psów zlecano Usługom

Sanitarno-Porządkowym Piotr Łachno Chyża 25, 22-400 Zamość.

ad.2

W roku 2011 Gmina Szczebrzeszyn przekazała do Schroniska dla Bezdomnych Psów w

Zamościu 7 psów.

ad.3

Gmina Szczebrzeszyn w 2011 r. wydatkowała na utrzymanie bezdomnych zwierząt (w tym:

koszty wyłapywania, umieszczania w schronisku, wykonywanie usług weterynaryjnych)

kwotę 6 616,76 zł.

Jednorazowa opłata za przyjęcie psa do schroniska brutto 246,00 zł.

ur



IL
U R Z Ą D Q M l N Y

Tereszpol
?3-407 Tereszpo), pow. bHgorajskl

tei./fax (084) 687 6005 Tereszpol, 13.04.2012 r.
NIP 918-10-24-054 J '

KNK.6238.1.2012.AW

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

Urząd Gminy Tereszpol w odpowiedzi na Wasze pismo z dnia 2 kwietnia
2012 roku w sprawie opieki nad bezdomnymi zwierzętami informuje:

Ad.l/ W 2011 roku gminie nie miała podpisanej umowy na wyłapywanie bezdomnych
zwierząt jak tez nie udzielała doraźnych zleceń w tej sprawie.

Ad.2/ wW2011 roku gmina nie wyłapywała bezdomnych zwierząt.

Ad.3/ W 2011 roku gmina nie ponosiła kosztów związanych z opieka bezdomnych zwierząt.



ii.

Tomaszów Lubelski 17,04,2012 r,

K,1431,10,2012

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

Na podstawie art. 10 ust,l ustawy z dnia 6 września 2001 r, o dostępie do informacji

publicznej (l)z. U. Nr 1 1 2 póz. 1198 ze zmianami) w związku z otrzymanym wnioskiem

o udostępnienie informacji publicznej, który wpłynął dnia 06.04.2012 r. w sprawie

udostępnienia informacji publicznej Urząd Miasta Tomaszów Lubelski udziela odpowiedzi na

pytania zawarte we wniosku:

1. Miasto Tomaszów Lubelski w roku 2011 prowadziło opiekę nad zwierzętami

bezdomnymi i dokonywano akcji wyłapywania bezdomnych zwierząt Usługę tą

wykonywali Pracownicy Miejskiego Zarządu Dróg w Tomaszowie Lubelskim w ramach

swych obowiązków służbowych.

Ponadto ocl roku 2011 została zatrudniona w Miejskim Zarząezie Dróg w Tomaszowie

Lubelskim na stałe osoba, która w ramach swoich obowiązków dokonuje wyłapywania

bezdomnych psów z, terenu miasta, sprawuje opiekę nad schwytanymi zwierzętami

poprzez dokarmianie, utrzymanie czystości i porządku w przytułisku.

2. W roku 2011 schwytano na terenie miasta 12 bezdomnych psów. Schwytane psy były

przekazywane do zorganizowanego przez miasto czasowego przytułiska dla zwierząt.

3. Miasto w roku 2011 pokryło koszty związane z zakupem karmy dla zwierząt oraz koszty

;i weterynaryjnej. Wartość powyższego wyniosła 4.500 zł.

Za treść udzielonych informacji odpowiada:

P. Bogusław Matyjanka Inspektor cis. komunalnych

Sporządziła: Renata Sitarczyk

Z poważaniem
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W odpowiedzi na wniosek z dnia 02.04.2012 r. dot. udzielenia informacji publicznej (nr LL 175) Urząd 
Gminy Trzebieszów informuje jak poniżej: 
  
Ad.1. W 2011 r. Gmina Trzebieszów miała zawartą umowę z Łukowskim Towarzystwem Przyjaciół 
Zwierząt ul. Międzyrzecka 41/36, 21‐400 Łuków. 
Ad.2. W roku 2011 odebrano 11 szt. psów. 
Ad.3. W roku 2011 koszt odbioru bezdomnych zwierząt wyniósł 3300 zł. Umowa przewiduje opłatę 
ryczałtową miesięczną za wyłapywanie bezdomnych zwierząt. 
  
Proszę o potwierdzenie odbioru wiadomości. 
  
Sulej Marcin 
podinspektor   



Tuczna dnia 10 kwietnia 2012r 

Znak DOŚ 6140.2.2012 

 

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT 
   Fundacja dla Zwierząt „Argos” 

   Ul. Garncarska 37A 
   04 – 886 Warszawa 
 

  W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji otrzymany dnia 05.04.2012r 
informuję że: 
 

1. Gmina Tuczna w 2011r, w związku z wyłapywaniem bezdomnych zwierząt z trenu  
gminy  i zapewnienie im opieki, miała zawarte porozumienie z Łukowskim 
Towarzystwem Przyjaciół Zwierząt, Ul. Międzyrzecka 41/36, 21‐400 Łuków. 

2. W 2011r z terenu gminy  wyłapano 20 sztuk psów, nie było zwierząt utrzymywanych 
na koszt gminy. 

3. Koszt realizacji zadania – 3600 zł brutto, forma płatności ryczałt. 



URZĄD GMINY Uchanie, dn ia 12.04.2012 r.
22-5 i u Uchanie
pow. hrubieszowski

woj. l u b e l s k i e
OŚ.6134.3.2012

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

W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej odnośnie sposobów
i skutków wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie",
uprzejmie informuję, że:

1. Urząd Gminy Uchanie nie posiada zawartych stałych umów na wyłapywanie
bezdomnych zwierząt i/lub zapewnienie im opieki. Ww. zadania są realizowane jako
zlecenia doraźne w ramach których urząd współpracował z dwoma schroniskami:
w Chełmie oraz Zamościu a także z miejscowymi lekarzami weterynarii.

2. Tutejszy urząd nie prowadzi ewidencji wyłapanych zwierząt, natomiast na podstawie
posiadanych pozostałych dokumentów nie jest możliwe dokładne ustalenie ich liczby.

3. Koszt realizacji zadań w 2011 r. wyniósł 985,57 zł.

Mart



URZĄD GMINY
T n AŃ - MAJORAT

21-307 Ułan - Majorat Ulan-Majorat, dnia 16 kwietnia 2012 r.
'

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT

Fundacji dla zwierząt „Argos"

ul. Garncarska 37A

04-886 Warszawa

fax. 22-615-52-82

W odpowiedzi na wniosek o udzieleni informacji publicznej Urząd Gminy

Ulan-Majorat informuje, że:

1. Gmina Ulan-Majorat w 2011 r. miała zawartą umowę stałą na wyłapywanie

bezdomnych zwierząt i zapewnienie im opieki z Łukowskim Towarzystwem Przyjaciół

Zwierząt ul. Międzyrzecka 41/36, 21-400 Łuków.

2. W okresie określonym wnioskiem wyłapano na koszt Gminy 15 psów.

3. Zgodnie z zapisami umowy wynagrodzenie za realizację przedmiotu umowy ma formę

ryczałtu miesięcznego, który wynosił - 300 złotych miesięcznie.

Łaski

\/



Li
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BIURO OCHRONY ZWIERZĄT

Fundacji dla Zwierząt „Argo.s"

ul. Garncarska 37A

(14-886 Warszawa

W odpowiedni na Państwa wniosek / dnia 02 kwietnia 2(112 r, \\ sprawie ud/iclcni;i
inlorniacji publicznej na lemat sposobu i skutków wykonywania /mlania „opieka nad
he/dommmi /wier/clami i ich wyłapywanie", poniżej pr/eka?;uję odpowiedzi na postim-ione

Ad. . » ) \\ ,.!{}! l r gmina Ijłt;/ nie ponosiła żadnych kosztów /wią/anych / rcali/acj;i
I'H>V\ v>':s/cu<' /adcmu
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Sz. Panie ! 
 
Informuję, że Gmina Wąwolnica zawarła umowę z Gabinetem Weterynaryjnym z  
siedzibą 
w Ciecierzynie ( Ciecierzyn 80A 20-025 Niemce ) dotyczącą wykonywania  
interwencji polegających 
na odłowie bezpańskich zwierząt, w tym zwierząt agresywnych,  
stanowiących zagrożenie dla 
ludzi oraz zwierząt, które uczestniczyły w wypadkach komunikacyjnych. 
Wspomniany gabinet współpracuje m.in. z organizacją VIVA z Puław oraz z  
Fundacją Na Rzecz Zwierząt 
Poszkodowanych w Wypadkach z Lublina. 
W 2011r. przeprowadzono 7 interwencji ( i tyleż zwierząt odłowiono ). 
Gmina poniosła koszty w wysokości 3883 zł. 
 
Pozdrawiam 
 
Krzysztof Wasilewski 
insp ds. ochrony środowiska 
rolnictwa i promocji gminy 
tel. 609303111 
 
 
 
 



•>,!7 GMINY W1LKOŁAZ
912 W1LKOLAZ Wilkołaz , dnia 10 kwietnia 2012 roku

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

Nr spr:RR. 6140.2.2012

W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej na temat
sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami
i ich wyłapywanie " przewidzianego ustawą o ochronie zwierząt informuję :

1. Umowę na wyłapywanie zwierząt i wywóz do schroniska gmina miała
w 2007 i 2008 roku zawartą ze schroniskiem dla bezdomnych zwierząt
Nowodwór 21-100 reprezentowanym przez Małgorzatę Jadwigę Szumiło-
właściciela schroniska , na 2012 rok gmina nie ma podpisanej umowy ze
schroniskiem ze względu na odmowę przez schronisko jednak w drodze
wyjątku psy bezdomne oraz rasy agresywnej jeżeli zajdzie konieczność są
przyjmowane .

2. Bezdomne psy zagospodarowujemy u rolników chętnych przygarnąć
bezdomnego psa /adopcja/.

3. W 2011 roku na ten cel wydano - 968, 60 zł.



UKZĄD GMINY WiSZNICE
ul. Rynsk 33, 2'--^ ̂ -̂ r̂

tei. {083! 378 2 i U2, ta SOB3) 378 20 33
NIP 539 000 35 39

SK. 2012.4.2012

Wisznice, dnia 10 kwietnia 2012 r.

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT

Fundacja dla Zwierząt „Argos"

w Warszawie

W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej z dnia 2

kwietnia 2012 r. na temat sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka nad

bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie" uprzejmie informuje:

1. W 2011 roku Gmina Wisznice miała podpisaną umowę na wyłapywanie bezdomnych

zwierząt i zapewnienie im opieki z Łukowskim Towarzystwem Przyjaciół Zwierząt w Łukowie.

2. Ilość zwierząt wyłapanych w 2011 roku to 8 kotów i 17 psów.

3. Koszt realizacji całego zadania to kwota 6.300 zł. Forma płatności - opłata ryczałtowa na

kwotę 3.600 zł/do 20 sztuk/, oraz za odebranie każdego następnego zwierzęcia po 350 zł za

sztukę na podstawie wystawionych rachunków.

ójta



RZĄD GMINY WOJCIECHÓW
24-204 WOJCIECHÓW

NJP 717-12-38-901
^ 5<7-72-41 fax. 517-75-00

6140.2.2012

Wojciechów, dnia 16.04.2012 r.

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji dla Zwierząt „Agros"

Ul. Garncarska 37 A
04-886 Warszawa

Urząd Gminy w Wojciechowie w odpowiedzi na pismo z dnia 2.04.2012 r. dot.
udzielenie informacji publicznej na temat sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka
nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie przesyła odpowiedzi na pytania:

1. Gmina Wojciechów miała podpisaną umowę na wyłapywanie bezdomnych zwierząt z
Gabinetem Weterynaryjnym Ciecierzyn 80A 21-025 Niemce -Zbigniew Górecki

2. W roku 2011 Gmina Wojciechów wyłapała 11 szt. psów
3. Koszt Realizacji całego zadania wynosił 5000,00 zł - jednorazowa opłata za

umieszczenie w schronisku.

Z up.

mgr tnż. MdrifisfMajcher
inspektor ds. społecznych, jo.pndafk, komunalnej

abrony cywilnej i zarządzania kryzywwea
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2012-08-14

W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej Urząd Gminy Wojcieszków informuje: 
1. W 2011 roku Gmina Wojcieszków miała zawartą umowę z Łukowskim Towarzystwem Przyjaciół 
Zwierząt w Łukowie. 
2. W 2011 roku wyłapanych zostało 15 szt. zwierząt. 
3. W 2011 roku Gmina Wojcieszków zapłaciła 3600 zł za wyłapanie zwierząt wraz z zapewnieniem im 
opieki. Forma płatności była ryczałtowa. Kwota w/w obejmowała do 20 szt. zwierząt bezdomnych. Wg 
zawartej umowy koszt wyłapanego zwierzęcia powyżej 20 szt. wynosił 350 zł brutto. 
  
Marcin Kurek 
Urząd Gminy Wojcieszków 



                Wola Mysłowska 2012.04.18. 

 

 

 

            Biuro Ochrony Zwierząt 
            Fundacja dla Zwierząt  „ARGOS” 
            ul. Garncarska 37A 
            04‐886 Warszawa 
 
 
  W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej z dnia  
2012.04.02. Urząd Gminy Wola Mysłowska przesyła wymagane informacje: 
1. w 2011 roku gmina nie miała stałych umów i nie udzielała  doraźnych zleceń 
na wyłapywanie bezdomnych zwierząt lub zapewnianie im opieki 
2. brak danych o ilości zwierząt wyłapanych lub utrzymywanych na koszt gminy 
w 2011 roku 
3. w 2011 roku nie poniesiono kosztu na w/w zadanie 
 
Sporządził: 
Krzysztof Płocki 



Wola Uhruska, dnia 11.04.2012 r.

SK. 1431.1.2012

URZĄD GMINY
22-230 Wola UTiruska

pow. wiodawski
woj. lubelskie

Biuro Ochrony Zwierząt

Fundacji dla Zwierząt „ARGOS"

ul. Garncarska 37A

04-886 Warszawa

W nawiązaniu do pisma z dnia wpływu 05.04.2012 r. dotyczącego udzielenia informacji

publicznej na temat sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi

zwierzętami i ich wyłapywanie" przewidzianego ustawą o ochronie zwierząt, przedkładam

informacje stosownie do wyszczególnionych pytań:

1. W roku 2011 gmina nie miała stałej umowy na wyłapywanie bezdomnych zwierząt i/lub

zapewnienie im opieki.

W roku 2011 zlecono odłowienie l bezdomnego psa dla Schroniska dla bezdomnych

zwierząt Małgorzata Szumiło 21-100 Lubartów, Nowodwór tel. 601-896-073.

2. W roku 2012 odłowiono l szt. psa.

Lp.

1

\_JRok

2011

Liczba odłowionych psów [szt.]

1

3. Koszty realizacji w/w zadań.

Lp.

1

Rok

2011

Koszty

2 460,00 zł

Uwagi

Opłata jednorazowa za odłowienie i umieszczenie w schronisku
Faktura wpłynęła i została zapłacona w styczniu 2012 r.

Z poważaniem
Z imWÓJTA

mgr ftltyniisz Jachimczuk
SSu-etarz Gminy



U R Z Ą D G M I N Y WYSOKIE
23-145 Wysokie
w o j . l u b e l s k i e

t e l . (0-84) 680-62-06 Wysokie dn. 10.04..2012r

RGO. 6140.2.2012r

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacja dla Zwierząt „Agros'
KRS: 286138
ul. Garncarska 37 A
04-886 Warszawa

W nawiązaniu do Waszego pisma z dnia 02.04.2012r w sprawie opieki
nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywania informuję :

Ad. l w 2012r gmina nie miała stałej umowy ze schroniskiem , na zlecenie
schronisko w Krzesimowie odłowiło 10 bezdomnych psów z gminy Wysokie

Ad. 2 w 2012r zostało odłowionych 10 szt. psów bezdomnych.

Ad. koszt realizacji całego zadania wynosił 12000,00 złotych



Wójt Gminy Zakrzew Zakrzew, dnia 10kwietnia 2012r.

23-155 Zakrzew

SM.6140.3.2012

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

W odpowiedzi na wniosek z dnia 2 kwietnia 2012. dotyczący udzielenia informacji

publicznej na temat sposobu i skutków wykonywania zadania „ opieka nad bezdomnymi

zwierzętami i ich wyłapywanie" informuję, że na terenie gminy w roku 2011 nie była

przeprowadzana akcja wyłapywania bezdomnych zwierząt, w związku z powyższym

gmina nie ponosiła kosztów na realizację w/w zadania.

W
d

mgr inż.TeoWtfi Zaręba

Otrzymują:

- adresat

-a/a



Zalesie dnia 11.04.2012 r. 

 

GOŚ.6140.4.2012 

 

 

Biuro Ochrony Zwierząt                                                            
Fundacja dla Zwierząt „Argos”                                                
ul. Garncarska 37 A                                                                    
04‐886 Warszawa 

 

W nawiązaniu do wniosku z dnia 2 kwietnia 2012 roku w sprawie udzielenia 
informacji na temat opieki nad bezdomnymi zwierzętami w roku 2011, Urząd Gminy Zalesie 
informuje: 

 

1. Gmina na wyłapywanie i odbieranie bezdomnych psów miała podpisaną stałą  
umowę z Łukowskim Towarzystwem  Przyjaciół Zwierząt w Łukowie                                      
ul. Międzyrzecka 41/36 21‐400 Łuków. 

2. Z terenu gminy wyłapano 42 bezdomne psy. 
3. Koszt realizacji całego zadania wyniósł 6 000,00 zł, był rozliczony w formie ryczałtu     

w  sposób następujący: za 15 szt. psów/ 2000,00 zł brutto, a należność finansowa za 
usługę przekazywana była na konto bankowe Towarzystwa po wcześniejszym 
otrzymaniu faktury.  

4. Na terenie gminy nie istniał problem kotów. 
 
 
Pozdrawiam 
Z up. Wójta 
Józef Mikołajczuk                                                                                                                        
podinspektor 



Urząd Gminy Zamość
ul. Peowiaków 92, 22-400 Zamość

telYfax 84 639 29 59, 639 23 S4

GK i OŚ.6140.2.2012 Zamość 20.04.2012

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacja dla Zwierząt „ Agros"
04-886 Warszawa 37A

W odpowiedzi na wniosek z dnia 2.04.2012r dotyczący opieki nad bezdomnymi
zwierzętami na terenie Gminy Zamość, informuję, że w 2011 r. z terenu Gminy Zamość
odłapano i umieszczono w schronisku 67 psów.
Na podstawie Uchwały Rady Gminy Zamość z dnia 20 marca 2003r. zwierzęta bezdomne są
wyłapywane stale, przez podmiot z którym gmina ma podpisaną umowę. Koszt realizacji
całego zadania wyniósł 7.000,00zł, gmina płaciła za każdego odłapanego psa.

u p. W <S j ta
Referaty Gospodarki Komunalnej

, Gospodarki Gruntami
rodowiska

Otrzymują:
1. Adresat
2. a/a



Urząd Gminy Żólkiewka
ul. H. Żółkiewskiego 2

22-335 Żółkiewka
woj. lubelskie

Żółkiewka 10.04.2012 r.

GKR.6140.6.2012.BR

Biuro Ochrony Zwierząt

Fundacji dla Zwierząt „Agros"

ul. Gancarska 37A

W odpowiedzi na Państwa wniosek o udzieleniu informacji publicznej na temat sposobu i skutków
wykonywania zadania „ opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie" przewidzianego
ustawą o ochronie zwierząt informuję co następuje:

1. W 2011 r. Gmina Żółkiewka dokonywała doraźnych zleceń na wyłapywanie bezdomnych
zwierząt i zapewnienie im opieki. Zlecenia te były realizowane przez Schronisko dla
Bezdomnych Zwierząt w Zamościu /3 psy/ i Schronisko dla bezdomnych Zwierząt
w Nowodworze / l pies/.

2. W 2011 r. na terenie Gminy Żółkiewka wyłapano i przekazano do schronisk dla bezdomnych
zwierząt 4 bezdomne psy. Za powyższą usługę zostały wystawione jednorazowe faktury na
sumę 3862,20 zł. Jednocześnie informuję że za rok 2012 Gmina Żółkiewka podpisała stałą
umowę o współpracy ze schroniskiem dla Bezdomnych Zwierząt w Zamościu.

mgr inż.



Zwierzyniec, dn. 2012-04-10

U R Z Ą D M I E J S K I
w ZWIERZYŃCU

ul. Rynek l, 22-470 Zwie

Biuro Ochrony Zwierząt „Agros"

W odpowiedzi na pismo z dnia 2-04-2012r. Urząd Miejski w Zwierzyńcu
poniżej podaje informację zgodnie z zawartymi pytaniami:

1. W 2011 r gmina nie posiadała stałej umowy ze schroniskiem i rakarzem.
Udzielała zleceń każdorazowo Kierownikowi Schroniska dla Bezdomnych
Zwierząt w Zamościu.

2. W 2011 r odłapano i zabrano 9 psów, 4 koziołki, l sarnę, l łanię 2 lisy.

3. Odłapanie / zabranie, koszty poniesione - 3 763,80 zł. Jednorazowa
usługa 221,40 zł.

4. Przyjęcie do schroniska, koszty poniesione 1476,00 zł. Jednorazowa
usługa 246,00zł.

5. Uśpienie zwierząt powypadkowych 378,00zł. Jednorazowa usługa 54,00zł.

Łącznie na zadanie: Opieka nad bezdomnymi zwierzętami w 201 Ir Gmina
Zwierzyniec wydała 5617,80 zł.

Otrzymują:
1.adresat
2. A/a

SEK^ETAR^SNY
Wolanin
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