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

W odpowiedzi na Wasze pismo z dnia 26.03.2012 Gmina Baranowo
informuje że na terenie nie występuje problem bezdomności zwierząt. Gmina
nie miała podpisanej umowy ze schroniskiem na przyjmowanie, wyłapywanie i
zapewnieniu opieki nad bezdomnymi zwierzętami w 2011 roku. Na naszym
terenie nie wyłapano ani jednego zwierzęcia w 2011 roku a tym samym Gmina
nie poniosła żadnych kosztów z tym związanych..

Irena Kowal
S E K R E T A R Z GMI^JY



URZĄD GMINY
05-62 Betek Duży

ul Jana KoztełulsWego 4a
pow. grójecki

v/oj. mazowieckie

OŚ.6140.2.2012 Belsk Duży 30.03.2012

Biuro Ochrony Zwierząt

Fundacja dla Zwierząt „ ARGOS"

ul. Garncarska 37A, 04-886 Warszawa

W odpowiedzi na Państwa wniosek z dnia 26marca 2012 roku w sprawie

udzielenia informacji publicznej Wójt Gminy w Belsku Dużym informuje , że w

roku 2011 gmina udzielała doraźnych zleceń na wyłapywanie bezdomnych

zwierząt Firmie Kurierskiej Feniks , oraz Fundacji na rzecz zwierząt „ Przytul

Psa". W 2011 roku odebrano z terenu gminy 13 psów . Koszt, który poniosła

gmina wyniósł 17 500,09 zł.

Płaciliśmy jednorazowo za odbiór psa i zabranie go do schroniska .

mgr/mt Woj*
sekret

turskl



URZĄD MIASTA l GMINY W BIAŁOBRZEGACH

Wydział Inwestycji, Infrastruktury i Funduszy Strukturalnych

Białobrzegi, dnia 12 kwietnia 2011 roku
IliFS 6140.4.2012.

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji dla Zwierząt „Argos"

z/s ul. Garncarska 37A,
04-886 Warszawa

Odpowiadając Państwu na pismo z dnia 26 marca 201 2 roku Burmistrz Miasta
i Gminy Białobrzegi informuje co następuje:

1. Czy i z kim gmina miała w 2011 r. stałe umowy albo udzielała doraźnych zleceń na
wyłapywanie bezdomnych zwierząt i/lub zapewnianie im opieki? Gmina Białobrzegi
w 2011 roku miała podpisaną umowę na wyłapywanie bezpańskich psów z terenu gminy
Białobrzegi oraz zapewnienie dalszej kompleksowej opieki nad nimi zgodnie z Ustawą
z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt z Firmą „Kęcik Elżbieta Maria Usługi
Komunalne" z siedzibą w Grójcu, Mieczysławówka 26.

2. Jakie są zbiorcze dane o ilości zwierząt (psach/kotach) wyłapanych i/lub utrzymywanych
na koszt gminy w 2011 r.? Łącznie w 2011 roku odłowiono i sprawowano dalszą opiekę
nad 19 psami.

3. Jaki był w 2011 r. Koszt realizacji całego zadania i jaka była forma płatności za opiekę
(jednorazowa za umieszczenie w schronisku, ryczałtowa, oparta na bieżącej ewidencji
zwierząt przebywających pod opieką, inna)? Łączny koszt jaki gmina Białobrzegi
poniosła na powyższy cel wynosi 54.867,00 zł. Forma płatności to jednorazowa
ryczałtowa opłata oparta na bieżącej ewidencji odłowionych i przebywających pod opieką
zwierząt.

Adnotacji dokonał - Grzegorz Czwordon - Inspektor

B U R M I S T R Z
Miasta i Gmfń^

J~vxx>—\Wiesław Kanachowcz
11 l

Adres: Pl. Zygmunta Starego 9
26-800 Białobrzegi, woj. mazowieckie
NIP 798 12 51 885
http://www. bialobrzegi.pl

Tel./fax 048 613 25 72

REGON 000527641
e-mail: rrg@bialobrzegi.pl



Bie,any, dnia 28.03.201*.
DOW. soKotówski, woj. mazowiecki

RKŚ.6140.3.2012

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
Fundacji dla Zwierząt „Argos"

ul. Garncarska 37A, 04-886 Warszawa

W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej z dnia 26. 03. 201 2r.;

niniejszym informuję, że w 2011 roku Gmina Bielany nie posiadała stałej umowy na

wyłapywanie bezdomnych zwierząt. W 2011 roku nie wystąpiły w naszej gminie zgłoszenia

konieczności wyłapywania bezdomnych zwierząt, dlatego też na przedmiotowy cel nie

poniesiono żadnych wydatków.

Z up; W,Ó JTA

Sprawę prowadzi: SEK%TARZ GMINY
Bryńczak Barbara,
tel. 25/787-80-13



URZĄD GMINY
BORKOWICE

ul.Ogrodowa 9, 26-422 Borkowice
woj. mazowieckie

tel.048-675-79-10: fax:048-675-79-23

RUK.II.6073.3.2012 Borkowice 11.04.2012 r.

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

W odpowiedzi na wniosek z dnia 26 marca 2012 roku, w sprawie
udzielenia informacji publicznej na temat opieki nad bezdomnymi zwierzętami
i ich wyłapywaniu, Urząd Gminy w Borkowicach uprzejmie informuje, że
w 2011 roku nie podpisaliśmy umowy na wyłapywanie bezdomnych zwierząt.
Nie udzielaliśmy też jednorazowych zleceń na wyłapywanie bezpańskich
zwierząt.

Z Up

mgr Sławomir fbrrjiołc
SEKRETARZ GMINY



Brochów, 27.04.2012 r.  
OŚ.614.2.2012 
 
 
 
         BIURO OCHRNY 
ZWIERZĄT 
         Fundacja dla Zwierząt 
,,Argos”  
         ul. Garncarska 37A  
         04 – 886 Warszawa 
 
 
 
 W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej na temat sposobu i 
skutków wykonywania zadania ,,opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie” 
Urząd Gminy Brochów uprzejmie informuje: 
Pytnie 1. Czy i z kim gmina miała w 2011 r. stałe umowy albo udzielała doraźnych zleceń na 
     wyłapywanie bezdomnych zwierząt i/lub zapewnienie im opieki? 
Odpowiedź: Odłowienie, badanie i odwiezienie do schroniska, bezdomnych zwierząt z terenu 
          Gminy Brochów w 2011 roku zostało powierzone na podstawie stałej umowy 
          firmie prowadzącej działalność weterynaryjną BLIZZARD, Bartosz Gadziomski, 
          05 – 180 Pomiechówek, Błędowo 14 a.  
          Opiekę bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Brochów na podstawie stałej 
          umowy zapewniała w 2011 roku Fundacja ,,Schronisko dla Bezdomnych     
          Zwierząt w Józefowie”, 05 – 119 Legionowo, Józefów ul. Strużańska 15. 
 
Pytanie 2. Jakie są zbiorcze dane o ilości zwirząt (psach/kotach) wyłapanych i/lub    
      utrzymywanych na koszt gminy w 2011 r.? 
Odpowiedź: W 2011 roku na terenie Gminy Brochów wyłapano 12 bezdomnych psów i    
          jednego bezdomnego kota.  
 
Pytanie 3. Jaki był w 2011 r. koszt realizacji całego zadania i jaka była forma płatności za 
      opiekę (jednorazowa za umieszczenie w schronisku, ryczałtowa, oparta na bieżącej 
      ewidencji zwierząt przebywających pod opieką, inna)? 
Odpowiedź: Koszt realizacji zadania w 2011 roku wyniósł 20106,44 zł, faktura wystawiona w 
         grudniu 2011 roku na kwotę 11 100,00 zł.zapłacona była w 2012 roku.  
         Forma płatności za opiekę jednorazowa za schwytanie, badanie oraz transport psa 
         do schroniska oraz jednorazowa za umieszczone zwierzęcia w schronisku. 
 
 
 
         Z wyrazami szacunku  
                   Agnieszka Walisiewicz 





Urząd Gminy Cegłów
ul. Kościuszki 4, 05-319 Cegłów

tel.(0 25) 759 59 32, fax 759 59 38

e-mail: urzad@ceglow.pl

IZP.6140.3.2012 Cegłów, 13.04.2012r.

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT

Fundacji dla Zwierząt „Argos"

Ul. Garncarska 37 A

04-886 Warszawa

W odpowiedzi na Państwa pismo z dnia 26.03.2012r. informuję, iż gmina Cegłów
w 201 Ir. nie posiadała podpisanej umowy z firmą zajmującą się wyłapywaniem bezdomnych
zwierząt. Interwencje w związku z otrzymywanymi zgłoszeniami świadczone były doraźnie.
W ubiegłym roku na terenie gminy Cegłów zostały przeprowadzone 4 odłowienia
bezdomnych psów. W przypadku pierwszego zgłoszenia usługę odłowienia wykonała firma
PERRO Małgorzata Golańska, natomiast pozostałe realizowało Łukowskie Towarzystwo
Przyjaciół Zwierząt. Po wykonaniu odłowienia Gmina nie otrzymała informacji na temat
schronisk do których trafiały odebrane zwierzęta. Łącznie na ten cel, w ubiegłym roku
wydano 3995,50zł. Kwoty, które były wypłacane w/w firmom stanowiły jednorazowe
przelewy.

Sprawy prowadzi:
Monika Czyżewska
tel. 759-59-32
m.czyzewska(o!ceglow.pl



GMINA CELESTYNÓW
Urząd Gminy Celestynów

ul. Regucka 3, 05-430 Celestynów
www.celestynow.pl

Celestynów, dnia 6 kwietnia 2012 r.

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
Fundacji dla Zwierząt „Argos"

ul. Garncarska 37A
04-886 Warszawa

W odpowiedzi na wniosek z dnia 26.03.2012 r. (data wpływu 28.03.2012 r.)

dotyczący udostępnienia informacji publicznej w zakresie sposobu i skutków wykonywania

zadania: „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie" informuję, że w 2011 r.

usługę wyłapywania bezdomnych zwierząt wykonywało Przedsiębiorstwo Wielobranżowe

„Perro" Marzena Golańska. Usługa realizowana była w ramach podpisanej umowy.

W 2011 roku opieką objęto 41 szt. bezdomnych zwierząt. Koszt realizacji całego

zadania wyniósł 58.302,00 zł. Za usługi obejmujące: odłowienie, odłowienie i oddanie

do adopcji, uśpienie ślepego miotu oraz odłowienie i oddanie do schronisk płatność

dokonywana była na podstawie bieżącej ewidencji zwierząt, co do których podjęto

interwencję.

2; powianiem
p.o. Kierownika Referatu
PromocjiVi*ltt>ry

mgr Paniel Muc'<a

Referat Promocji, Kultury i Sportu, Urząd Gminy Celestynów, ul. Regucka 3
Dni przyjęć interesantów: poniedziałki w godz. 9°°+ 17°° wtorek - piątek w godzinach 8°° + 16°°
Sprawę prowadzi Pan Paweł Mucha, I piętro, pok. 15, tel. 7897060, 7897121, w. 101



                                                                                                                 Ceranów dnia 10.04.2012 r.
 

 Nr 6140.2.2012

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

W nawiązaniu do pisma z dnia 26 marca 2012 r. dotyczącego opieki nad bezdomnymi 
zwierzętami i ich wyłapywanie przewidzianego ustawą o ochronie zwierząt Urząd Gminy 
w Ceranowie informuje: 

ad.1  w 2011 r. gmina nie miała zawartej  umowy na wyłapywanie bezdomnych zwierząt i nie
         udzielała zleceń  na ich wyłapywanie 

ad.2 w 2011 r. nie wyłapywano i  nie utrzymywano na koszt gminy bezdomnych zwierząt 

ad.3 w 2011 r. nie ponoszono żadnych kosztów dotyczących opieki nad bezdomnymi zwierzętami 

Sprawę prowadzi:
M. Gawryś tel. /25/ 787 07 79 w.26



           
                                      Chełmża, dnia 04.04.2012 
 
 
 Gmina Chełmża  
 ul.Wodna 2 
 87-140 Chełmża  
         Biuro Ochrony Zwierząt 
         Fundacja dla Zwierząt  
          ,,ARGOS” 
         ul. Garncarska 37A 
         04-886 Warszawa 
 
 
     INFORMACJA 
 
 
 W odpowiedzi na Państwa wniosek z dnia 26.03.2012 informuję, że Gmina Chełmża  
w  roku 2011  miała podpisaną umowę z firmą FUH ,,PERRO” Agnieszka Wiśniewska 
NIP 879-204-19-11 Papowo Toruńskie ul. Leśna 13 87-148 Łysomice, która to odławiała zwierzęta 
bezdomne z terenu Gminy Chełmża oraz zapewniała im odpowiednią opiekę. 
W 2011r. z terenu Gminy Chełmża odłowionych zostało 29 bezdomnych oraz wolno żyjących 
zwierząt (psów i kotów). 
Koszt realizacji  zadania: 
-  opłata ryczałtowa 22 140,00 zł brutto 
- opłata za każde zwierze dostarczone do schroniska 270,60 zł  brutto w przypadku odbioru 
zwierzęcia przez schronisko 1,10 zł za km i 20,00 zł za godzinę pracy jednego pracownika plus 
podatek VAT  
Koszt za dostarczone zwierzęta do schroniska w roku 2011 wyniósł 11.047,35 zł. 
  
 
 
 
 
 

Z poważaniem  
Mariusz Stodulski 





URZĄD MT.4STA C

tel. (O '••"' ; . .>;-:• •:<:; :,: •_,• ó72 29 63
NIP5&t>-i...,; . 'i£? :"iiT!iOi'J''"'OOSWTRfi A^- • i • 5 /) /^/^^^Ciechanów, dniaa^marca 2012r.

IMiOŚ.6140.5.2012
Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji dla Zwierząt „Argos"
04-886 Warszawa
ul. Garncarska 37A

Odpowiadając na Państwa pismo z dnia 26 marca 2012r. w sprawie informacji
za 2011 r. na temat sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka nad
bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie", uprzejmie informuję:

1. Gmina Miejska Ciechanów posiadała w 2011 r. umowę z Przedsiębiorstwem
Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Ciechanowie na działalność ochronną
przed bezdomnymi zwierzętami i opiekę nad nimi w schronisku dla
bezdomnych zwierząt w Pawłowie, które jest własnością w/w
Przedsiębiorstwa.

2. Ogółem w 2011 r. wyłapano i przyjęto do schroniska 103 psy z terenu
Ciechanowa. Wyłapywanie bezdomnych zwierząt prowadzone było w sposób
stały w odniesieniu do pojedynczych zgłoszeń o błąkających się bez opieki
zwierzętach oraz w sposób okresowy dwa razy w roku na terenie całego
miasta. Okresowe wyłapywanie bezdomnych zwierząt odbywało się w oparciu
o zarządzenie Prezydenta Miasta, które było podawane do publicznej
wiadomości w formie obwieszczeń.

3. Na działalność ochronną przed bezdomnymi zwierzętami i opiekę nad nimi w
schronisku dla bezdomnych zwierząt w Pawłowie w 2011 r. przeznaczono w
budżecie miasta 227.000,- zł. Zapłata odbywała się w formie ryczałtowej
miesięcznej za całokształt zadań w tym zakresie.

4. Jednocześnie uprzejmie informuję, że począwszy od 2006r. prowadzone jest
na terenie Gminy Miejskiej Ciechanów znakowanie psów poprzez
wszczepienie mikroczipa. Na ten cel w 2011 r. przeznaczane było w budżecie
miasta 25.000,- zł.

Otrzymują:
& Ac
2. a/<

Do wiadomości:
1. PUKSp. z o.o.

06-400 Ciechanów
ul. Gostkowska 83

EA/EA



rOT GSfilNY CIECHANÓW _. ,Ciechanów, dn.06-400 Ciechanów
ui. Fabryczna 8

tel./fax 236722646

KG. 6140.8.2012

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

Urząd Gminy Ciechanów w odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej na temat sposobu i

skutków wykonania zadania „ opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie" przewidzianego

ustawą o ochronie zwierząt informuje, że w 2011 roku Gmina Ciechanów posiadała stałą urno we na

wyłapywanie i przetrzymywanie bezdomnych zwierząt z Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych Sp zo.o. w

Ciechanowie, który dysponuje specjalistycznym sprzętem do tego celu i schroniskiem dla zwierząt w

miejscowości Pawłowo gmina Regimin.

Na koniec roku 2011 w schronisku przebywały 8 szt psów koszt realizacji tego zadania związanego z

wyłapywaniem i przetrzymywaniem zwierząt w roku 2011 wyniósł 16 361,10 zł.

Opłata jest oparta na bieżącej ewidencji zwierząt przebywających pod opieką w schronisku.

Otrzymuje :

l .Adresat

2.a/aER

mgr JltariB



 
Argos/BOZ  

Od: "Zdzisław Kocięcki" <z.kociecki@czerniceborowe.pl>
Do: <boz@boz.org.pl>
Wysłano: 2 kwietnia 2012 10:33
Temat: opieka nad bezdomnymi zwierzętami - gmina Czernice Borowe

Strona 1 z 1

2012-08-15

Witam. 
W odpowiedzi na pismo w sprawie udzielenia informacji publicznej na temat wykonywania zadania "opieki 
nad bezdomnymi zwierzętami..." informuję: 
w 2011 roku Gmina Czernice Borowe nie prowadziła działań związanych z wyłapywaniem bezdomnych 
zwierząt, stąd nie poniosła żadnych kosztów z tym związanych. 
Pozdrawiam - Zdzisław Kocięcki 



URZĄD GMINY CZERWIN
Plac Tysiąclecia 1

07-407 C Z E R W I N
woj. mazowieckie Czerwin dnia 2012.03.29
0 0 0 5 3 6 3 1 5

DZG. 1431.1.2012

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

W odpowiedzi na wniosek o udzilenie informacji publicznej na temat
sposobu i skutków wykonywania zadania "opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich
wyłapywanie", Urząd Gminy Czerwin informuje:

Ad.pkt. l. W roku 2011 gmina nie miała stałych umów i nie udzielała doraźnych zleceń na
wyłapywanie bezdomnych zwierząt z uwagi na zbyt wysokie koszty związane z umieszczaniem
bezdomnych zwierząt w schronisku dla zwierząt.
Ad.pkt.2. Nie posiadamy zbiorczych danych o ilości zwierząt (psach/kotach) wyłapanych i
utrzmywanych na koszt gminy w 2011 r.
Ad.pkt.3. Nie ponieśliśmy żadnych kosztów związanych z realizacją zadania.

Z up. WÓJTA

mgr inż. Rsjian Pęksa
SEKRETARZ GMINY



d Gminy Czerwonka

*<* Czerwonka, dnia 03.04.2012r.

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

W odpowiedzi na pismo z dnia 26 marca 2012r. Urząd Gminy w

Czerwonce przesyła następujące informacje:

1. W 2011 r. Gmina zlecała wyłapywanie bezdomnych zwierząt Firmie

Usługowo - Handlowej „ CANIS" Wiesława Rykowska, 07-410 Ostrołęka, ul.

Sikorskiego 10/3.

2. W 2011 r. wyłapano 3 psy.

3. Koszt realizacji całego zadania wyniósł 6.589,73 zł, była to jednorazowa

formą płatności za przyjęcie i utrzymanie psów, odłowienie i dostarczenie do

schroniska.

Otrzymują:

(tp Adresat

2. a./a

•>r,*u?ł Xacmnzvkowski

Sporządziła: Iwona Prus

tel. (29)7179505 wew. 43



URZĄD GMINY CZOSNÓW
ul. Gminna 6,05-152 Czosnów r^ncnńw rln 10 04 9019 r

województwo mazowieckie Czosnów, On. 19.U4.2U12 r.
tel. 22 785-02-01, fax 22 785-00-57

RGOŚ.6140.7.2011

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT

Fundacji dla Zwierząt „Agros"

ul. Garncarska 37A

04-886 Warszawa

W odpowiedzi na Państwa wniosek o udzielenie informacji publicznej na temat

sposobu i skutków wykonania zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich

wyłapywanie" informuję:

1. Gmina Czosnów w 2011 r. miała podpisane stałe umowy:

a) na wyłapywanie bezdomnych zwierząt z Firmą „BLIZZARD", Błędowo 14 a,

05-180 Pomiechówek, właściciel p. Bartosz Gadziomski

b) na zapewnienie opieki ze Schroniskiem dla Bezdomnych Zwierząt Domowych

„Przyjaciel", Kotliska 13, 99-300 Kutno, właściciel p. Zbigniew Moraczewski.

2. W 2011 r. odłowionych zostało 49 sztuk bezdomnych psów z terenu gminy.

W schronisku średniomiesięcznie utrzymywane były na koszt gminy 32 psy.

Do adopcji w ciągu roku oddanych zostało 15 psów.

3. Koszt realizacji zadania, oparty na bieżącej ewidencji zwierząt, obejmujący koszty

odłowienia, utrzymania w schronisku i leczenia wyniósł 99 733,59 zł (brutto).

l/

Otrzymują:

L Adresat

2. a/a



URZĄD GMINY
05-252 DĄBRÓWKA

pow wołomiński Dąbrówka ,dnia 11.04.2012r.
woj. mazowieckie

te!. (0-29) 7373002. 7578003, /i?3022

U.G.6140.8.2012

Biuro Ochrony Zwierząt

Fundacja dla Zwierząt „Argos"

ul. Garncarska 37A

04-886 Warszawa

Odpowiadając na wniosek o udzielenie informacji publicznej na temat sposobu i skutków

wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie" przewidzianego

ustawa o ochronie zwierząt, Urząd Gminy Dąbrówka informuje, że :

1. Gmina Dąbrówka nie posiada stałej umowy na wyłapywanie bezdomnych zwierząt i

zapewnienie im opieki ,ponieważ pomimo ogłaszanych zamówień publicznych na

świadczenie tego typu usług nie wpłynęła żadna oferta. Brak zainteresowania ze strony

schronisk zawieraniem umów na odbiór bezdomnych zwierząt .W związku z tym udzielamy

doraźnych zleceń.

2. W 2011 roku wyłapano łącznie 11 psów , w tym:

6 przekazano do azylu prowadzonego przez Stowarzyszenie opieki nad zwierzętami w Polsce

z/s w 05-205 Klembów, ul. Słoneczna 2, z których 2 odebrano i przekazano właścicielowi

3 sztuki zostały po zbadaniu i wysterylizowaniu na koszt gminy przekazane do adopcji.

2 sztuki z wypadku drogowego z uwagi na obrażenia zostały uśpione .

3. Łączny koszt realizacji całego zadania wyniosła 9230 złotych. Forma płatności -jednorazowa

na podstawie wystawionego zlecenia.

Sporządziła: K. Augustyniak

Tel.29 757 80 14



URZĄD GMINY DĘBE WIELKIE
ul. Strażacka 3

05-311 Dębe Wielkie
tel. (025) 756-47-00, fax. (025) 756-47-34

www.debewielkie.pl. e - maił debewielkie@wp.pl

Dębe Wielkie, 2 kwietnia 2012r.

KE.6140.7.2012

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

Dotyczy: Udzielenia informacji na temat sposobu i skutków wykonywania zadania „opieki
nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywaniem " na terenie Gminy Dębe Wielkie

Urząd Gminy Dębe Wielkie przedstawia następujące informacje na temat realizacji

zadania przewidzianego ustawą o ochronie zwierząt za 2011 r.:

Ad. l Gmina Dębe Wielkie w 2011 roku powierzyła obowiązek „opieki nad

bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie" Przedsiębiorstwu Wielobranżowemu „PERRO"

05-300 Mińsk Mazowiecki, Zamienię ul. Leśna 23, NIP 822-187-13-06.

Firma ta świadczyła usługi na terenu naszej gminy związane z odławianiem

bezdomnych zwierząt oraz zapewniała im dalszą opiekę poprzez umieszczenie ich

w schronisku dla bezdomnych zwierząt lub przekazywała do adopcji osobom trzecim

zainteresowanym ich dalszą opieką i utrzymaniem.

Ad. 2 Z terenu Gminy Dębe Wielkie w 2011 roku zostało odłowionych 18 sztuk

bezdomnych zwierząt (psy), w tym:

14 szt. oddano do adopcji;

2 szt. przekazano do Schroniska dla Zwierząt przy ul. Wesołej 12, 18-500 Kolno;



2 szt. zostały poddane eutanazji z powodu odniesionych obrażeń wynikających

z wypadków komunikacyjnych w Citovet Gabinet Weterynaryjny Usługi DDD

lek. wet. Andrzej Mastalerz ul. Okrzei 12b, 05-300 Mińsk Mazowiecki.

Ad. 3 W roku 2011 łączny koszt opieki nad bezdomnymi zwierzętami, przewidziany

ustawą o ochronie zwierząt (t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 106, póz. 1002 z późn. zm.) wyniósł

28 044,00 zł brutto. W skład tej kwoty została ujęta należność za usługi odławiania

bezdomnych zwierząt, jednorazowa opłata za umieszczenie zwierzęcia w schronisku lub jego

adopcję oraz opieka weterynaryjna, w tym uśpienie chorych osobników.

Ponadto gmina w miarę swoich zasobów i możliwości finansowych dokłada wszelkich

starań aby zapewnić, zgodną z ustawą o ochronie zwierząt, opiekę nad bezdomnymi

zwierzętami zlokalizowanymi na swoim terenie oraz umożliwić im szybkie znalezienie

nowym opiekunów.

fistf £t?A WÓTTA

Przygotowała:
Anna Karwacka - podinspektor ds. ochrony środowiska oraz ochrony zwierząt
tel. 25 756 47 56



Domanice, dn. 16.04.2012r.

f ] R Z Ą D GMIN"
08-113 DOMANICE
teL/fex 0-25/631-29-82,83

TG 710003948 KIP: 82M 6-19-i:

Biuro Ochrony Zwierząt

Fundacji dla Zwierząt „Argos"

ul. Garncarska 37A

Warszawa

W odpowiedzi na pismo z dnia 26 marca 2012r w sprawie udzielenia informacji

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

zwierzętami" i ich wyłapywanie Urząd Gminy Domanice informuje, że w 2011 r. gmina nie miała

podpisanej stałej umowy oraz nie udzielała doraźnych zleceń na wyłapywanie bezdomnych

zwierząt lub zapewnienie im opieki, w związku z tym nie ponosiła kosztów z tym związanych.

Jerzy



GMINA DZIERZĄŻNIA
powiat płoński, woj. mazowieckie
NIP 567-18 v.,-ó5( REGON 130378077

PFŚ 6140.6.2012 Dzierzążnia dnia 29.03.2012r.

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

Odpowiadając na wniosek z dnia 26 marca 2012r. dotyczący udzielenia
informacji publicznej na temat sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka nad
bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie" Wójt Gminy Dzierzążnia informuje, że:

1. Gmina nie miała na stałe podpisanej umowy na wyłapywanie bezdomnych
zwierząt. Gmina Dzierzążnia udzielała doraźnych zleceń na wyłapywanie
bezdomnych zwierząt.

2. W 2011 r. wyłapany był 1 pies z terenu gminy,
3. Koszt realizacji zadania wynosił w 2011 r. - 568,20zł za leczenie bezdomnego

psa i założenie chipa. Forma płatności -jednorazowa.

mgr inż. Mirosław Opolski

Otrzymują;
1. Adresat
2. A/a



Garwolin, dnia 23-04-2012 r.

URZĄD MIASTA

KS. 6140.8.2012

Biuro Ochrony Zwierząt

Fundacja dla Zwierząt" AGROS"

ul. Garncarska 37A

04-886 Warszawa

W odpowiedzi na pismo dotyczące udzielenia informacji publicznej na temat opieki nad

bezdomnymi zwierzętami i ich odławiania informujemy, że w roku w 2011 r. z terenu miasta Garwolin

odłowionych zostało 29 szt. bezdomnych psów, 3 szt. bezdomnych kotów i uśpione zostały dwa ślepe

mioty. Wszystkie psy i koty oddane zostały do adopcji przez Przedsiębiorstwo Wielobranżowe PERRO z

Mińska Mazowieckiego ul. Leśna 23, 05 - 300 Mińsk Mazowiecki na zlecenie Urzędu, które po

każdorazowym odłowieniu przekazuje do Urzędu fakturę za odłowione zwierzęta z załączonym

potwierdzeniem umieszczenia ich w schronisku lub zaświadczeniem o oddaniu do adopcji z danymi

osoby adoptującej. Ślepe mioty uśpione zostały przez CITOVET Gabinet Weterynaryjny Lekarz wet.

Andrzej Mastalerz z Mińska Mazowieckiego. Ogólny koszt odłowienia i oddania do adopcji psów i kotów

w 2011 r. wyniósł 48 498, 90 zł, koszt odłowienia jednego psa wynosił 1582,00 zł, kota 466,00 zł uśpienie

ślepego miotu 600,00 zł

Informujemy jednocześnie, że pracownicy Urzędu Miasta każdorazowo po odebraniu zgłoszenia

od mieszkańców o biegających psach po ulicach miasta sprawdzają wspólnie ze Strażą Miejską ten fakt i

w znacznej ilości przypadków psy są już na podwórkach swoich właścicieli, a bezdomne odławiane.

Zup. BURMJ

S E R E T A R Z

Syorzadyl:
inspektor Wydz. KS Albert Baran S1 (25) 786 42 43





RLOŚ 6140.5.2012                                              Głowaczów dnia 02 kwietnia 2012r.  
 
 
 
                                                                              Biuro Ochrony Zwierząt  
                                                                              Fundacja dla Zwierząt „ Argos”  
                                                                              ul. Garncarska 37 A  
                                                                              04 – 886 Warszawa. 
 
 
 

 W odpowiedzi na pismo z dnia 26 marca 2012r. Urząd Gminy Głowaczów informuje, 

że mimo czynionych  starań nie znaleziono podmiotu świadczącego usługi wyłapywania 

bezdomnych zwierząt, w związku z tym Urząd Gminy Głowaczów nie posiadał w roku 2011  

zawartej umowy na wyłapywanie i umieszczanie w schroniskach zwierząt bezdomnych i  nie 

poniesiono żadnych kosztów z tym związanych.  

 W celu zapewnienia opieki lekarsko – weterynaryjnej zwierzętom bezdomnym i rannym  

zawarta została umowa z Gabinetem Weterynaryjnym Gaca Leszek ul. Kozienicka 2/5,                 

26-903 Głowaczów.  

 

                                                                                                             Z poważaniem  

Magdalena Wiśniewska 



Gołymin-Ośrodek, 30.03.2012

WÓJT GMINY
G o ł y m i n - O ś r o d e k

woj. mazowieckie

IOŚ.6140.6.2012

Biuro Ochrony Zwierząt

Fundacji dla Zwierząt „Argos'

ul. Garncarska 37A

04-886 Warszawa

Odpowiadając na Państwa pismo z dnia 26 marca 2012 r. w sprawie sposobów i skutków

wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie" na terenie

Gminy Gołymin-Ośrodek uprzejmie informuję, że:

1. Od 13.01.2006 r. Gmina Gołymin-Ośrodek ma podpisaną na czas nieokreślony

umowę Nr 8/Sch, z Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych Sp. z o.o. w

Ciechanowie, na wyłapywanie bezdomnych psów z terenu Gminy Gołymin-Ośrodek i

utrzymanie ich w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Pawłowie

2. W roku 2011 zapewniono opiekę na koszt Gminy nad 2 psami

3. Koszt realizacji całego zadania w 2011 r. wynosił 3968,61 zł. Formą płatności była

opłata ryczałtowa oparta na bieżącej ewidencji zwierząt.



URZĄD MIASTA ^
ui 3-rjo Msja 10

O S - 5 3 0 G Ó R A K A L W A R I A

RGK.7021./^ .2012.GKO Góra Kalwaria, 20.01.2012 r.

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

W odpowiedzi na pismo z dnia 28.03.2012 r., w sprawie
bezdomnych zwierząt informujemy:

Urząd Miasta i Gminy w Górze Kalwarii, w 2011 roku miał podpisaną
umowę z lek. wet. Bogusławem Kowalczykiem, Gabinet Weterynaryjny
Wągrodno, ul. Słoneczna 37, 05-505 Prażmów, na odławianie bezdomnych
zwierząt wraz z zapewnieniem im opieki w przytulisku, z kosztem 800,0 zł
za psa dorosłego i 200,0 zł za szczeniaka. Odłowiono 59 psów i 17 szczeniąt.
Wydano 14 zleceń w celu opieki, sterylizacji i leczenia zwierząt na kwotę
3213 zł, oraz jedno zlecenie na eutanazję psa.
Dotychczas gminie dostarczono 22 umowy adopcyjne z nowymi
właścicielami psów.

/Kłeojwnik Re
gospodarki Koń

eratu
unainej



GOSTYNIM 242360769
S t 1

Q9-500RGOSTVMi M Gostynin dnia 2012.04.26
610022854 (5>

Nr G 6140.10.2012

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji dla Zwierząt „ Argos "

ul. Garncarska 37A
04 - 886 Warszawa

W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej na temat
sposobu i skutków wykonywania w 201 1 roku zadania „ opieka nad
bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie " Urząd Gminy Gostynin
informuje:
1. Gmina Gostynin posiada umowę na wyłapywanie bezdomnych psów z

podmiotem specjalizującym się w rym zakresie. Posiadamy również umowę
ze schroniskiem dla zwierząt, gdzie psy po wyłapaniu są umieszczane.

2. Wyłapano 40 psów, które zostały umieszczone w schronisku na koszt gminy.
3. Na realizację w/w zadań w 201 1 roku wydatkowano 86 563, 82 zł w tym:

- koszty dla podmiotu zajmującego się wyłapywaniem 13 134,02 zł
bezdomnych psów.

- koszty utrzymania w schronisku wszystkich psów 73 429,80 zł
umieszczonych przez Urząd Gminy Gostynin

Heftuahi Geodezji
Gmnłami l Rolnictwa



Gózd, dn. 06.04.2012r

RGG-6140.6.2012

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji dla Zwierząt „Argos"

ul. Garncarska 37A
04-886 Warszawa

Odpowiadając na Państwa pismo z dnia 26.03.2012r. w sprawie udzielenia informacji
dotyczącej opieki nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywaniem, Urząd Gminy w
Goździe informuje że gmina nie ma podpisanych umów ze schroniskami pomimo starań
zmierzających do ich zawarcia . Pięć schronisk do których występowaliśmy, odmówiło
zawarcia umowy z powodu braku miejsc . Innych schronisk w okolicach nie ma .
Na terenie naszej gminy (gminy wiejskiej) prowadzone są akcje adopcyjne bezdomnych
zwierząt. W 2011 r. nie udzielono doraźnych zleceń na wyłapywanie bezdomnych zwierząt
i zapewnienie im opieki i nie poniesiono z tego tytułu kosztów .

Pragniemy dodać, że na terenie naszej gminy do tej pory zdarzały się sporadyczne
sygnały o wałęsających się psach, lecz mieszkańcy naszych miejscowości przyswajali te
zwierzęta do swoich zagród . Obecnie prowadzimy działania w kierunku zawarcia
porozumienia międzygminnego na budowę schroniska wspólnie z innymi gminami.
Z udzieleniem niniejszej informacji nie są związane dodatkowe koszty .

GÓZD

mgr Adam Jftbtoński

Otrzymują:

Adresat
2. A/a



Gozdowo, dnia 10.04.2012r. 
 
RBK.6140.2.2011 
 
 
 

Biuro Ochrony Zwierząt 
Fundacja dla zwierząt „ARGOS” 

ul. Garncarska 37A 
04-886 Warszawa 

e-mail:boz@boz.org.pl 
 
 
 
 

W odpowiedzi na Państwa wniosek o udzielenie informacji publicznej z dnia 
26.03.2012r. (data wpływu 28.03.2012r.), informuję , iż : 

1. Gmina Godowo w 2011 roku miała zawartą umowę na odłów, transport i przetrzymywanie 
na terenie schroniska dla zwierząt na ul. Parowej 20 w Płocku z SITA Płocka Gospodarka 
Komunalna Sp. z o. o. ul. Przemysłowa 31, 09-400 Płock 

2. ilość wyłapanych i oddanych do schroniska psów, utrzymywanych na koszt gminy w roku 
2011 wyniosła 1 szt. Ponadto na terenie  gminy odłowiono 12szt. psów, które były 
tymczasowo umieszczane w specjalnie przystosowanych boksach na terenie Gminnego 
Zakładu Gospodarki Komunalnej w Gozdowie. Psy znalazły nowych właścicieli. 

3. Poniesione koszty wynoszą: 
w roku 2011 –  2 160,00zł. (opłata za 1 psa oddanego do schroniska) 
Ponadto zostały poniesione koszty w wysokości 3 549,00zł za wyżywienie i opiekę 

weterynaryjną w trakcie pobytu zwierząt na terenie GZGK w Gozdowie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Otrzymują: 

1. Adresat: boz@boz.org.pl 
2. A/a 



URZĄD GMINY
28-902 Grabów nad Pilicą
oowlat kozienicki, woj. mazowiecki

tel.(0-48) «62-70-l4 wew. 24
fax (48) 662-70-52

Grabów n/Pilicą,dn.!6.04.2012r.

OŚ.6140.4.2012

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
Fundacji dla Zwierząt „Argos"

ul.Garncarska 37A, 04-886 Warszawa

W odpowiedzi na Państwa pismo z dnia 26 marca 2012r.(do tut.Urzędu pismo wpłynęło w

dniu 29.03.201 Ir.) Urząd Gminy w Grabowie n/Pilicą uprzejmie informuje;

incydentalne wyłapywanie bezdomnych psów zlecane jest uprawnionej firmie, która
umieszcza zwierzęta w schronisku lub oddaje do adopcji - Urząd otrzymuje pisemne
potwierdzenie tego faktu;
w 2011 r. wyłapywanie bezpańskich zwierząt zlecane było Przedsiębiorstwu
Wielobranżowemu PERRO Marzena Golańska Zamienię, ul.Leśna 23, 05-300 Mińsk
Mazowiecki;
w 2011 r. ww. firma wyłapała 11 szt. psów, które oddano następnie do adopcji;
w 2011 r. poddano eutanazji bezpańskie szczenięta szt.5 oraz bezpańskiego psa z wypadku
drogowego
koszt realizacji powyższych działań w 2011 r. wyniósł 15.854zł.

Z u

Otrzymują:
1. Adresat
2. a/a.

inż. Jadwig
inspektor ds. o

[.gospodarki

V

ks
aliszewska

:hrony środowiska
ierucnomościami



URZĄD GMINY GRĘBKÓW
ul. Wspólna 5,07-110 Grębków

pow. węgrowski, woj. mazowieckie Grębków dnia 02.04.2012 r.

GK.6074/1/2012

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT

Fundacja dla Zwierząt „Argos"

ul. Garncarska 37 A

04-886 Warszawa

W odpowiedzi na Państwa wniosek z dnia 26.03.2012 r. Urząd Gminy w Grębkowie

informuje:

1. w razie konieczności zlecamy wyłapywanie i zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym

Firmie P.W. PERRO Marzena Golańska Zamienię ul. Leśna 23, 05-300 Mińsk Mazowiecki.

2. w 2011 r. 12 szt psów zostało wyłapanych i objętych opiekana koszt Gminy.

3. w 2011 r. Gmina wydała na ten cel 16.728,50 zł., forma płatności - jednorazowa na

podstawie wystawianych faktur za wykonaną usługę.



URZĄD GMINY l MIASTA
05-600 Grójec

ul. J. Piłsudskieao 47

*e'

OŚ.6140.1.2012.PJ Grójec 18.04.2012.

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
Fundacja dla zwierząt ARGOS

ul. Garncarska 37 A
04-886 WARSZAWA

Gmina Grójec w odpowiedzi na pismo z dnia 26.03.2012 informuje, że
umowa na odławianie bezdomnych zwierząt w 2011 roku zawarta była do 30
czerwca z firmą FENIKS Paweł Studziński 05-555 TARCZYN Kopana ul.
Lipowa 19, a do l lipca do końca roku z GABINETEM WETERYNARYJNYM
Bogusław Kowalczyk 05-505 Prażmów, Wągrodno ul. Słoneczna 37.

W 2011 roku odłowiono 74 szt. psów na koszt Gminy Grójec, który
ogólnie wyniósł wraz z uśpieniem części zwierząt (10 szt.) oraz utrzymaniem
części zwierząt w schronisku (23 szt.) kwotowo 67.293,96 zł brutto. Do adopcji
przekazano 41 psów.

Płatność następowała zgodnie z treścią umowy w zależności od przypadku
rzeczywiście mającego miejsce: odłowienie wraz z umieszczeniem psa w
schronisku i jego pobytem, odłowienie i uśpienie wraz z utylizacją, odłowienie i
przekazanie do adopcji itd. (z podziałem na szczeniaki i dorosłe osobniki -
zróżnicowanie cen).

5JEPCA BURMISTRZA
^-^^-^YTT^-~

fadeusz Krzymnowski



                                                                                                                  Grudusk, 11.04.2012 r. 
 
OŚR.6140.4.2012 
 
 
                                                                                
                                                                                            BIURO OCHRONY ZWIERZĄT                         

                                                                                               Fundacji dla Zwierząt ,,Argos” 

                                                                                    ul. Garncarska 37A,  

                                                                               04-886 Warszawa 

 
 

         W odpowiedzi na Państwa pismo z dnia 26 marca 2012 roku (data wpływu: 28.03.2012 

r.) dotyczące udzielenia informacji na temat sposobu i skutków wykonywania zadania 

’’opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie” przewidzianego ustawą o ochronie 

zwierząt, informuję, że Gmina Grudusk posiada zawartą umowę na wyłapywanie 

bezdomnych zwierząt i zapewnienie im dalszej opieki z Przedsiębiorstwem Usług 

Komunalnych Sp. z o. o., ul. Gostkowska 83, 06-400 Ciechanów. Spółka ta posiada 

schronisko dla bezdomnych zwierząt w Pawłowie k. Ciechanowa gm. Ciechanów, posiada 

również podpisaną umowę z lekarzem weterynarii na pełnienie opieki weterynaryjnej nad 

bezdomnymi zwierzętami.  

Po wyłapaniu bezpańskie psy dostarczane są do ww. schroniska. Gmina Grudusk zapewnia 

opiekę bezdomnym zwierzętom płacąc za ich dalsze utrzymywanie w schronisku.  

W 2011 roku na koszt gminy utrzymywanych było 8  bezpańskich psów.             

W roku 2011 koszt ten wyniósł: 26.144,90 zł (w tym 25.981,92 zł za przetrzymywanie psów 

w schronisku i 162,98 zł za akcje związane z wyłapaniem bezpańskich psów). Forma 

płatności za opiekę oparta jest na bieżącej ewidencji zwierząt przebywających pod opieką. 

  

Otrzymują: 

1. Adresat 

2. a/a 



 
Argos/BOZ  

Od: "Kom Eko Izabelin" <komeko@izabelin.pl>
Do: <boz@boz.org.pl>
Wysłano: 29 marca 2012 15:55
Temat: Informacja publiczna - zwierzęta bezdomne Gmina Izabelin
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2012-08-15

Witam, 
W odpowiedzi na pismo z dnia 26 marca 2012r. (28.03.2012r.) w sprawie udzielenia informacji 
publicznej informuję, iż: 

1. W 2011r. Gmina miała podpisaną umowę z Lek. wet Andrzejem Małkowskim - 
prowadzącym przychodnie weterynaryjną w Laskach, ul. 3 Maja 89 , na wyłapywanie, 
opiekę weterynaryjną i odstawianie do schroniska zwierząt wyłapanych na terenie Gminy 
Izabelin (umowa obejmowała również zdarzenia drogowe z udziałem zwierząt, utylizację 
zwłok, pomoc w poszukiwaniu nowych domów dla zwierząt wyłapanych), ponadto Gmina 
miała podpisaną umowę ze Schroniskiem dla Bezdomnych Zwierząt Domowych " 
Przyjaciel w Kotliskach/k Kutna w celu zapewnienia miejsc odłowionym zwierzętom 
bezdomnym.  

2. Na terenie Gminy Izabelin odłowiono w 2011 roku: 21 psów z czego 13 zostało 
zaadoptowanych bez konieczności odstawienia ich do schroniska, 8 zostało 
przewiezionych do schroniska z czego 5 wróciło do Gminy celem adopcji, 3 pozostałe w 
schronisku psy zostały wyadoptowane przez schronisko. Miało miejsce 1 zdarzenie 
drogowe z udziałem psa - (eutanazja i utylizacja zwłok) i 4 zdarzenia drogowe z udziałem 
kotów (eutanazja i utylizacja zwłok).  Odłowiono i wypuszczono po przeprowadzeniu 
zabiegów sterylizacji/kastracji/leczenia/odrobaczania 18 kotów 
wolnobytujacych.  Uspiono jeden miot ślepy (kot szt. 2). Ponadto Gmina zutylizowała 
zwłoki zwierząt dziki (prawdopodobnie powypadkowych) - sarna (2 szt.), dzik (1 szt.), 
zając (1 szt.). Miały miejsce 2 zdarzenia drogowe z udziałem zwierząt dzikożyjacych 2 szt 
sarny (1 eutanazja i utylizacja zwłok, 2 leczenie i wypuszczenie). Ponadto w ramach 
programu zapobiegania bezdomności zwierząt Gmina dofinansowała właścicielom 
zwierząt 16 zabiegów sterylizacji/kastracji psów i kotów.   

3. Całkowity koszt realizacji zadnia wyniósł 35 409,52 zł ( z czego 28 138,07 zł - umowa z 
lek wet. Andrzejem Małkowskim, 5690,28 zł schronisko, 1581,17 zł - program 
zapobiegania bezdomności zwierząt). 

Proszę o potwierdzenie otrzymania niniejszego maila.  
  
Z poważaniem  
Anna Lewandowska 
Referat Gospodarki Komunalnej Ochrony Środowiska i Rolnictwa 
tel. 22 722 89 31 
  
Urząd Gminy Izabelin, 
ul. 3 Maja 42 
05-080 Izabelin 
 
 
__________ Informacja programu ESET NOD32 Antivirus, wersja bazy sygnatur wirusow 7010 
(20120329) __________ 
 
Wiadomosc zostala sprawdzona przez program ESET NOD32 Antivirus.  
http://www.eset.pl lub http://www.eset.com





                     Jabłonna Lacka 12.04.2012 
 
6140.3.2012 
 
 
 
                         
          Biuro Ochrony Zwierząt 
 

Fundacji dla Zwierząt 

„Argos” 

Ul. Garncarska 37A 

04-886 Warszawa 

 

 

        
    W nawiązaniu do wniosku o udzielenie informacji publicznej na temat sposobu i 

skutków wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie”  

informuję, że gmina Jabłonna Lacka; 

1.W 2011 r nie miała zawartej stałej umowy na wyłapywanie bezdomnych zwierząt 

2.W 2011 r nie wyłapywano bezdomnych zwierząt w związku z tym nie były ponoszone   

    żadne koszty. 

3. Nie były ponoszone koszty związane z realizacja całego zadania. 

 

 

 

                                                                              Wójt Gminy 

                Wiesław Michalczuk 

                 



 
Argos/BOZ  

Od: "Rolnictwo UG Jaktorów" <rolnictwo@jaktorow.pl>
Do: <boz@boz.org.pl>
Wysłano: 13 kwietnia 2012 14:51
Temat: udzielenie informacji, znak: ROŚ. 614.25.2012
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Dzień dobry,  
w odpowiedzi na pismo z dnia 26 marca 2012r., informuję, że Gmina Jaktorów udzielała 
doraźnych  zleceń  na  wyłapywanie  bezdomnych  zwierząt  Panu  Waldemarowi 
Grodeckiemu,  zaś  opieką  nad  bezdomnymi  zwierzętami  zajmowało  się   schronisko  w 
Korabiewicach.  
            W 2011roku  z terenu Gminy Jaktorów  wyłapano 22 psy. 
             Koszty  realizacji  zadania  polegającego  na  wyłapywaniu  oraz  opieki  nad 
bezdomnymi  zwierzętami  z  terenu  Gminy  Jaktorów  wynosiły  14.952,80zł.  (  słownie: 
czternaście tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt dwa złote,  80/100). 
pozdrawiam,  
 Łukasz Pleban  
 
--  
This message has been scanned for viruses and  
dangerous content by MailScanner, and is  
believed to be clean. 



 
Argos/BOZ  

Od: "Agnieszka Skarżyńska" <agnieszka.skarzynska@jasieniec.pl>
Do: <boz@boz.org.pl>
Wysłano: 28 maja 2012 14:16
Temat: informacja
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W odpowiedzi na Państwa wniosek  o udzielenie informacji publicznej 
informuję: 
1. Gmina Jasieniec posiadała podpisane w 2011 r umowy z : Firma  
Kurierska FENIKS Paweł Studziński, oraz z Gabinetem Weterynaryjnym Lek.  
wet. Bogusław Kowalczyk. 
2. W 2011 r. zostało odłowionych 9  szt. psów dorosłych oraz 4 szczeniaki. 
3. Koszt realizacji zadania w 2011 r. wyniósł 12100,01 zł. 
 
Agnieszka Skarżyńska 
Urząd Gminy Jasieniec 
Kierownik referatu Dzialalności Gospodarczej i Ochrony Środowiska 



Jedlińsk 05.04.2012.

RSG.6140.14.2012.

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

Odpowiadając na Państwa wniosek informujemy, że
wyłapywaniem bezdomnych zwierząt na terenie naszej gminy zajmuje się
Zakład Gospodarki Komunalnej. Opiekę weterynaryjną sprawuj e miejscowy
lekarz weterynarii, z którym zawarliśmy stosowną umowę. Wyłapane zwierzęta
czasowo przetrzymywane są w naszym budynku do czasowej kwarantanny
zwierząt wybudowanym w 2009 r. Osobom przejmującym opiekę nad
wyłapanymi zwierzętami przekazujemy drewniane budy.
W latach 2010 -2011 wyłapano 8 bezpańskich psów. Koszty poniesione przez
gminę na realizację ustawowych zadań w latach 2010 - 2011 wyniosły około
18 tyś. zł.

ojciech Walczak



URZĄD GMINY
w Jednorożcu

06-323 Jednorożec, ul. Odrodzenia 14
lei. (029) 751 83 92. fax. (029) 751 70 31

ZIR.1431.1.2012

Jednorożec, dnia 30.03.2012 r.

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT

Fundacji dla Zwierząt „Agros"

ul. Garncarska 37A

04-886 Warszawa

W odpowiedzi na Państwa wniosek o udzielenie informacji publicznej z dnia 26.03.2012 r. (data

wpływu do tut. Urzędu 28.03.2012 r.) informujemy, iż Gmina Jednorożec w roku 2011 zlecała schronisku

dla bezdomnych zwierząt z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej doraźnie wyłapywanie i dalsze utrzymanie 6

bezdomnych psów za łączną kwotę 12.373,19 zł brutto.

Otrzymują:

1. Adresat

2. A/a

\Michal



URZĄD MIASTA JÓZEFOWA
województwo mazowieckie

ul. Kard. Wyszyńskiego l
05-420 JÓZEFÓW

000524855

GK.1431.A.2012 Józefów, 29 marca 2012 r.

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

W odpowiedzi na pismo z dnia 26 marca 2012 r. dotyczące udzielenia informacji
publicznej na temat sposobu wykonywania zadania opieki nad bezdomnymi zwierzętami
uprzejmie informuję:

1. Na wyłapywanie bezdomnych zwierząt, dostarczenie ich do schroniska oraz
opiekę weterynaryjną Miasto Józefów w 2011 r. miało podpisaną umowę z
Gabinetem Weterynaryjnym lek. Tomasza Baczyńskiego, ul. Laskowska 40
05-430 Celestynów oraz ze Schroniskiem dla Zwierząt z siedzibą w Józefowie
Gm. Jabłonna przy ul. Strużańskiej 15.

2. W roku 2011 r. wyłapano łącznie 33 bezdomne zwierzęta.
3. Koszt realizacji zadania poniesiony przez Miasto w 2011 r. wyniósł brutto

64 720,98 zł (słownie: sześćdziesiąt cztery tysiące siedemset dwadzieścia
98/100) - płatne przelewem bezpośrednio po wykonaniu usługi. Opłata za
schronisko dokonywana była jednorazowo za umieszczenie zwierzęcia.

Z up. BURMISTRZA

mgr inż. Mdfók Banaszek
Z-ca B U R M I S T R Z A



 
Argos/BOZ  

Od: "Rolnictwo" <rolnictwo@kaluszyn.pl>
Do: <boz@boz.org.pl>
Wysłano: 5 kwietnia 2012 11:59
Temat: Odpowiedź na pismo z 26 marca 2012 r.
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W odpowiedzi na pismo z 26.03.2012 r. uprzejmie informuję, że:
1. w 2011 r. gmina miała podpisaną umowę na zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z

Przedsiębiorstwem Wielobranżowym PERRO z siedzibą: Zamienie, ul. Leśna 2, 305-300 Mińsk
Mazowiecki,  

2. w 2011 r. odłowiono i przekazano do adopcji 9 psów, 0 kotów,  
3. koszt realizacji całego zadania wynosił w 2011 r.: 12 166.48 zł brutto.  

Uprzejmie proszę o potwierdzenie otrzymania tej informacji. 
 
Pozdrawiam 
Renata Siwik 
  
tel. 25 757 66 18 w. 16 
fax 25 757 60 26 
rolnictwo@kaluszyn.pl 
  
Urząd Miejski w Kałuszynie 
ul. Pocztowa 1 
05-310 Kałuszyn 



 
Argos/BOZ  

Od: <srodowisko@kampinos.pl>
Do: <boz@boz.org.pl>
Wysłano: 2 kwietnia 2012 10:42
Temat: Gmina Kampinos - opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie
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Witam! 
  
W odpowiedzi na pismo z dnia 26 marca 2012 r. o udzielenie informacji publicznej na temat 
opieki nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie informuję: 
  
Odp. 1 
W 2011 r. gmina miała podpisaną umowę na wyłapywanie bezdomnych zwierząt z Przychodnią 
Weterynaryjną Andrzej Małkowski z siedzibą: ul. Charłampa 6, 05‐080 Izabelin 
Odp. 2 
W 2011 r. wyłapanych zostało 9 psów, które trafiły do schroniska, a dwa z tych dziewięciu 
znalazły w schronisku nowych właścicieli. 
Odp. 3 
Koszt realizacji całego zadania w 2011 r. wyniósł 32 267,88 zł. 
Forma płatności – comiesięczna, faktura za opiekę nad zwierzętami przebywającymi w 
schronisku. 
  
  
Pozdrawiam 
  
Wanda Zalewska 
  
  
Urząd Gminy Kampinos 
ul. Niepokalanowska 3 
05‐085 Kampinos 



URZĄD MIEJSKI W KARCZEWIE

ul. Warszawska 28, 05-480 Karczew

Centrala: (22) 780 65 16, (22) 780 65 68,Sek. (22) 780 60 83 fax: (22) 780 65 36
e-mail: um@karczew.pl, www.karczew.pl

RGS.6140.9.2012.EJ Karczew, dnia 03.04.2012 r.

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

W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej dotyczącej
realizacji przepisów ustawy o ochronie zwierząt informuję, że:

- Gmina Karczew nie miała w 2011 r. stałej umowy na wyłapywanie
bezdomnych zwierząt, udzielano doraźnych zleceń firmie Perro, Zamienię ul.
Leśna 23, 05 300 Mińsk Mazowiecki lub p. Tomaszowi Baczyńskiemu -
Gabinet Weterynaryjny w Celestynowie w przypadku wyłapania bezdomnych
psów, które musiały być poddane obserwacji po pogryzieniu ludzi.

- w 2011 r. wyłapano z terenu gminy 19 bezdomnych psów,
- całkowity koszt wyłapania, przekazania do schroniska oraz utrzymania

zwierząt podczas obserwacji po pogryzieniach i pomocy weterynaryjnej
poszkodowanym zwierzętom wyniósł w 2011 r. - 29.462 zł.

mz.

Sporządziła:Ewa Jaworska -inspektor
tel. 22 780-65-16 w. 113 pok. 39
e-mail: srodowisko@karc2ew.pl



GMINY
ul Pułtuska 3

6S--41R KARNIEWO
i nw wnosi0296911102 Karniewo 2012-04-02

R1PP. 6140.3.2012

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacja dla Zwierząt „Argos'

ul. Garncarska 37A
04-886 Warszawa

W odpowiedzi na pismo z dnia 26 marca 2012 r. Urząd Gminy Karniewo uprzejmie

informuję:

1. Gmina Karniewo w 2011 r. nie posiadała podpisanej stałej umowy oraz nie zawierała

doraźnych zleceń na wyłapywanie bezdomnych zwierząt.

2. Na terenie Gminy Karniewo w 2011 r. nie przeprowadzano akcji wyłapywania

bezdomnych zwierząt.

/. up.

mgr inż&tfaegarg Cesarski
A WÓJTA



w c!> j -r ci ivi & ps v
S-C11; raas Ij. ó -w

ul. Gen. Fr. Żymirskiego 38
05-205 KLEMBÓW T,, , , , . A, A/1 ~A 1 ODowiflt woiomm woj. mazowiecki.- Klombów, dnia 04.04.2012r.

teL (0-22J 799-93-90

UG. 1431.166.2012

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

W odpowiedzi na Państwa pismo z dnia 26 marca 2012 roku w sprawie udzielenia

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

bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie", uprzejmie informuję:

1. W 2011 roku Gmina posiadała stałą umowę na wyłapywanie bezdomnych zwierząt

i zapewnienie im dalszej opieki - Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „PERRO" Zamienię,

ul. Leśna 23, 05 - 300 Mińsk Mazowiecki.

2. W 2011 roku odłowiono 14 psów.

3. W 2011 roku na wyłapywanie i opiekę nad bezdomnymi zwierzętami wydano łącznie

24 826,50 zł. Były to jednorazowe płatności za świadczone usługi, odłowione psy i

zapewnienie im dalszej opieki.

Sporządziła: E. Cholewińska



WOS.6122.1.14.2012

URZĄD MIASTA KOBYŁKA
W Kobyłka, ul. Wbłomiiisku l re i : (O 22) 786 }$ 29, 786 Vi 28 fax: iO 22) 786 'M l i

e-maił: ut:,adyi:kohylfca.pl siron.i; www.kobylka.pl

Kobyłka, dnia..AO....Q.\L...2012r.

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

W odpowiedzi na Państwa wniosek z dnia 26.03.2012r. (data wpływu do tut. Urzędu
28.03.2012r.) o udostępnienie informacji publicznej, Wydział Ochrony Środowiska, Urzędu
Miasta Kobyłka udziela odpowiedzi na pytania zawarte we wniosku:

1. Gmina Kobyłka od dnia 12.05.201 Ir. ma podpisaną umowę na wyłapywanie zwierząt
bezdomnych z terenu Gminy Kobyłka oraz zapewnienie i udostępnienie schroniska
dla wyłapanych zwierząt z firmą NOMADA reprezentowaną przez Pana Dominika
Szostaka.

2. Liczba zwierząt (psów) wyłapanych na terenie Gminy Kobyłka w 2011 r. wynosi 109
szt, w tym:

- oddanych do schroniska „NOMADA" - 61 szt.
- oddanych do Fundacji Azylu pod Psim Aniołem - 24 szt.
- oddanych do Stowarzyszenia Opieki nad Zwierzętami - 12 szt.
- oddanych do Fundacji na Rzecz Zwierząt „Przytul psa" - 12 szt.

Liczba zwierząt poddanych leczeniu w gabinetach weterynaryjnych - 4 szt.
Liczba zwierząt poddanych eutanazji - 3 szt.

3. Koszt realizacji całego zadania, tj. wyłapywanie zwierząt, umieszczenie w schronisku,
opieka weterynaryjna oraz oddanie do fundacji lub stowarzyszenia w 201 Ir. wynosił
177 167 zł. Formą płatności była jednorazowa za umieszczenie wyłapanego
zwierzęcia w schronisku bądź ośrodku.

Z UD-;

Piotr Grubck
Zastępca B u r m i s t r z a

Otrzymują:
1. Adresat
2. a/a

K O B Y Ł K A



 
Argos/BOZ  

Od: "Beata Kwiatkowska" <Beata.Kwiatkowska@konstancinjeziorna.pl>
Do: <boz@boz.org.pl>
Wysłano: 30 marca 2012 15:27
Temat: udzielenie informacji publicznej - Gmina konstancin-Jeziorna
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Do: Biuro Ochrony Zwierząt  
Fundacji dla Zwierząt „Argos” 
ul. Garncarska 37A 
04-886 Warszawa 
  
W odpowiedzi na Państwa wniosek z dnia 26 marca 2012 r. w sprawie udzielenia informacji 
publicznej (28.03.2012 – data wpływu to tut. Urzędu) poniżej przedstawiam informacje w 
zakresie sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich 
wyłapywanie”: 
W 2011 r. Gmina Konstancin-Jeziorna miała podpisaną umowę (zawartą w wyniku 
postępowania prowadzonego w trybie art. 4 pkt 8 ustawy Pzp) z podmiotem PRIMA_VET
EXPORT_IMPORT Dariusz Różycki z siedzibą pod adresem ul. Długa 8, 05-510 Konstancin-
Jeziorna na „wykonywanie zabiegów kastracji i sterylizacji bezdomnych zwierząt z terenu gminy 
Konstancin-Jeziorna, zapewnienie im niezbędnej pomocy lekarskiej (typu: badania podstawowe,
odrobaczenia, szczepienia ochronne, wykonywanie zabiegów chirurgicznych w przypadkach
ratujących zdrowie i życie zwierząt) oraz kompleksowej opieki, w tym: pożywienia, 
odpowiednich warunków i artykułów sanitarnych”.  
Szczegółowa informacja na temat zwierząt odłowionych 2011 r. przez ww. wykonawcę na rzecz 
Gminy Konstancin-Jeziorna: 
  

  
Poniesione przez Gminę koszty na usługi łapania i utrzymania bezdomnych zwierząt, sterylizację 
i kastrację psów i kotów oraz zapewnienie niezbędnej opieki lekarskiej: 
- rok 2011: 56.681 zł. Płatność była realizowana miesięcznie na podstawie bieżącej ewidencji 
zwierząt przebywających pod opieką lecznicy. W 2011 r. Gmina nie współpracowała ze 

ZESTAWIENIE ROCZNE    2011 r. 
stacjonarka   2138 
odrobaczenie   65 
odpchlenie   41 
szczepienie zakaźne   89 
szczepienie wścieklizny    36 
kastracja    28 
sterylizacja   15 
leczenie internistyczne    29 
interwencja    10 
RTG   6 
eutanazja   15 
osteosynteza    2 
szycie rany    4 
opatrunek    2 
mastekomia    1 
ektopasożyty    0 
badanie krwi    1 
akcja reanimacyjna    2 
poskromienie groźnego psa   0 
obserwacja wścieklizny    1 
amputacja   1 
deimplantacja   0 
ropomacicze    0 
chipowanie    34 
transport do innego miejsca   0 



schroniskiem dla zwierząt z uwagi na brak możliwości podpisania stosownej umowy (schroniska 
odmawiały).  
  
Proszę o potwierdzenie otrzymania niniejszej informacji. 
  
W razie dodatkowych pytań proszę o kontakt telefoniczny lub e`mailowy. 
  
Beata Kwiatkowska 
Kierownik Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa 
Urząd Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna 
ul. Warszawska 32 
05-520 Konstancin-jeziorna 
tel. 22/717-53-68 wew. 108 
bkwiatkowska@konstancinjeziorna.pl 
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URZĄD GMISMY
KORCZEW

08-108 KORCZEW, ul.Ks.Brzóski20a Korczew, dn. 12.04.2012 r.
pow. siedlecki, woj. mazowieckie

tel./fax 631-20-22
FU 6140.3.2012

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji dla Zwierząt „Argos"

ul. Garncarska 37A
04 - 886 Warszawa

Urząd Gminy w Korczewie, w odpowiedzi na pismo z dn. 26 marca 2012 r. dotyczące

udzielenia informacji o sposobie i skutkach wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi

zwierzętami i ich wyłapywanie" informuje iż:

- w 2011 r. gmina nie miała stałej umowy, udzielała zleceń jednorazowych na wyłapywanie

bezdomnych zwierząt Łukowskiemu Stowarzyszeniu Przyjaciół Zwierząt,

- gmina za odławianie bezdomnych zwierząt wypłaciła w 2011 r. kwotę 2 450,00 zł.

- koszt realizacji całego zadania polegającego na opiece nad bezdomnymi zwierzętami i ich

wyłapywanie wyniósł 2450,00 zł (jednorazowa opłata za wyłapanie i umieszczenie

w schronisku).

L up. WÓJTA



URZĄD GMINY KORYTNICA
u!. Małkowskiego 20

07-120 Korytnica

Korytnica 06.04.2012r.

RK. 6144/1/2008

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
Fundacja dla Zwierząt "Argos"

ul. Garncarska 37A
04-886 Warszawa

Urząd Gminy w Korytnicy przekazuje odpowiedź na wniosek dotyczący udzielenia
informacji na temat sposobu i skutków wykonywania zadania "opieka nad bezdomnymi
zwierzętami i ich wyłapywanie".

Ad. l W 2011 roku gmina nie podpisywała umów i nie udzielała zleceń na
wyłapywanie bezdomnych zwierząt i/lub zapewnianie im opieki.

Ad. 2 W 2011 roku gmina nie ponosiła kosztów za wyłapanie i utrzymanie
zwierząt.

Ad. 3 W 2011 roku gmina nie umieszczała bezdomnych zwierząt w schronisku i
nie oddawała zwierząt pod opiekę i w związku z tym nie ponosiła żadnych
kosztów związanych z realizowaniem tego zadania.

Sprawę prowadzi:
Bożena Pogorzelska
tel.(025)6612281



URZĄD GMIN* w KOWALI
woj. mazowieckie

REFERAT ROLNICTWA
i OCHRONY ŚRODOWISKA

Znak: ROŚ.1431.2.2012
Kowala, dnia 2 kwietnia 2012 r.

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

Dotyczy: wniosku o udzielenie informacji publicznej z dnia 26.03.2012 r.

W odpowiedzi na Państwa pismo z dnia 26.03.2012 r. informujemy co
następuje:

1. W roku 2 0 1 1 Gminie Kowala nie udało się nawiązać współpracy
z podmiotami posiadającymi zezwolenie na działalność polegającą na
wyłapywaniu bezdomnych zwierząt i umieszczaniu ich w schronisku z uwagi na
brak takich podmiotów w powiecie radomskim. W związku z powyższym
Gmina zawarła umowę na początku roku bieżącego z firmą „PERRO" Zamienię
ul. Leśna 23, 05-300 Mińsk Mazowiecki, która umieszcza wyłapane zwierzęta
w schronisku dla zwierząt w Kolnie, ul. Wesoła 12. Ponadto Gmina zawarła
umowę na doraźną pomoc weterynaryjną z gabinetem weterynaryjnym Roberta
Janika w Wolanowie, ul. Franciszkowska l m.3

2/3. Mając na uwadze powyższe Gmina w roku 2011 nie ponosiła kosztów na
realizację przedmiotowego zadania; w roku bieżącym Rada Gminy przeznaczyła
na ten cel 20 000 zł, a Urząd Gminy prowadzi intensywne konsultacje
z gminami ościennymi celem wybudowania wspólnego schroniska dla zwierząt.

p.o. KIEROWNIKA REFERATU
Rolnictwa, Octypny Środowiska

Jace,

Otrzymują:
(\j Adresat.
2. a/a



Urząd Miejski w Kozienicach
26-900 Kozienice, ul. Parkowa z

tel.(048)611-71-00

Znali t^M.lt Kozienice, 2 kwietnia 2012 r.

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

W odpowiedzi na pismo z dnia 26.03.2012 r. przesyłam informację
dotyczącą sposobu i skutków wykonywania zadania publicznego „Opieka nad
bezdomnymi zwierzętami."

Ad.l. Gmina Kozienice zawarła porozumienie w roku 2011 r. z Kozienicką
Gospodarką Komunalną Sp. z o.o. z siedzibą w Kozienicach przy ul.
Przemysłowej 15, w sprawie wyłapywania i opieki nad bezdomnymi
zwierzętami. Wyłapane zwierzęta umieszczane są w schronisku dla
bezdomnych zwierząt.
Ad.2. W roku 2011 wyłapano 247 szt. i oddano do schroniska Inspektoratu
Towarzystwa ochrony Zwierząt „AN1MALS" w Białogardzie 145 szt.
Do adopcji w roku 2011 oddano 31 szt.
Ad.3. Koszt zadania w roku 2011 - 396221,00 zł.
Odpłatność za przyjęcie do schroniska realizowana w oparciu o ewidencję
wyłapanych i odstawionych zwierząt.

Z u p . BUM0STRZA

mgr inżflgor Czerwiński
&stl>ca B®ty|ra rts Technicznych



Krasne, dnia 02,04,2012 r.
ROŚ.6140.1.2012

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

W odpowiedzi na wniosek z dnia 26 marca 2012 r. (data wpływu do tut. urzędu

28.03.2012 r.) o udzielenie informacji publicznej na temat opieki nad bezdomnymi

zwierzętami i ich wyłapywania Urząd Gminy w Krasnem informuje, że:

1. Gmina Krasne, w razie wystąpienia takiej potrzeby, wypełnia powyższe zadanie

poprzez udzielanie doraźnych zleceń na wyłapanie bezdomnych zwierząt

i zapewnienie im dalszej opieki. W 2011 roku nie było konieczności udzielania takich

zleceń,

2. nie dokonano wyłapania żadnych zwierząt,

3. nie poniesiono kosztów związanych z realizacją powyższego zadania.

2 W

TT



 
Argos/BOZ  

Od: "ugnieruchomosci" <ugnieruchomosci@op.pl>
Do: <boz@boz.org.pl>
Wysłano: 2 kwietnia 2012 12:46
Temat: informacja Urzędu Gminy Krasnosielc
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Krasnosielc 02.04.2012r. 
  
  
W odpowiedzi na pismo z dnia 26.03.2012 roku Urzad Gminy w Krasnosilcu informuje, że w 
roku 2011 Gmina nie miała podpisanej umowy na wyłapywanie bezdomnych zwierząt. Nie 
poniesiono żadnych kosztów związanych z realizacją zadaniem. 
  
Grażyna Rogala 
Sekretarz Gminy   



 
Argos/BOZ  

Od: <srodowisko@krzynowlogamala.pl>
Do: <boz@boz.org.pl>
Wysłano: 8 maja 2012 10:59
Temat: odpowiedź na pismo z dnia 26.03.2012 - Gmina Krzynowłoga Mała
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 W odpowiedzi na Państwa pismo z dnia 26.03.2012 r., w sprawie bezdomnych zwierząt, Urząd Gminy 
Krzynowłoga Mała uprzejmie informuje, iż w 2011 r. na terenie gminy Krzynowłoga Mała bezdomne 
zwierzęta wyłapywała firma - schronisko dla bezdomnych zwierząt z Ostrowi Mazowieckiej, ul. Bąkówka. 
W 2011 r. na ten cel wydaliśmy 14 025,69 zł  i była to opłata jednorazowa za wyłapanie, dostarczenie 8 
bezdomnych psów oraz ich utrzymanie w schronisku. 
  
Z poważaniem  
Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej 
i Ochrony Środowiska 
Wojciech Piórkowski 
W razie dodatkowych pytań - tel. 501 311 621





K1

GMINY LELIS
07-402 L E L I S Lelis, dnia 10 kwietnia 2012 r.

ul. Szkolna 37
woj. mazowieckie

Nr ROŚ.6140.4.2012

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji dla Zwierząt „Argos"

Odpowiadając na Wasz wniosek z dnia 26 marca 2012 r. o udzielenie
informacji publicznej Urząd Gminy w Lelisie uprzejmie informuje:
1. Gmina nie posiadała w 2011 r. stałych umowna wyłapywanie bezdomnych

zwierząt.
2. W 2012 r. zlecano doraźnie firmie USŁUGOWO-HANDLOWEJ „CANIS"

07-400 Ostrołęka ul. Sikorskiego 10/3 odłowienie 8 bezdomnych psów i
umieszczenie ich w schronisku dla bezdomnych zwierząt.

3. Koszt wykonania usługi wyniósł 12.792 zł.

Subda



DOŚ.6140.4.2012                                                           Lipowiec Kościelny, dn. 29.03.2012 r. 

 

 

 

Biuro Ochrony Zwierząt 

Fundacji dla Zwierząt „Argos” 

ul. Garncarska 37 A 

04-886 Warszawa 

 

 

Urząd Gminy w Lipowcu Kościelnym w odpowiedzi na Wniosek z dnia 26.03.2012 r. 

w sprawie sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami    

i ich wyłapywanie” udziela informacji na załączone pytania: 

 

Ad 1. W 2011 roku gmina Lipowiec Kościelny nie miała zawartych  umów na wyłapywanie 

bezdomnych psów. 

Ad 2. W 2011 roku na w/w zadanie wydatkowano 2700,00 zł za 18 psów,  

Ad 3. Koszty za leczenie 1 psa wyniosły 150,00 zł. 

 

Nadmieniamy, iż w Powiecie mławskim, do którego należy gmina Lipowiec 

Kościelny dalej nie ma schroniska dla bezdomnych zwierząt. Wyłapywane psy są przez Straż 

Gminną i przekazywane na obserwację do Lecznicy Zwierząt w Mławie. 

                                       
 
                                                                                        Opracował: 
                                                                                     Andrzej Wójcik 
                                                       



URZĄD OMłiN Y UW
z siedzibą w Węgrowie

07-100 Węgrów, woj. mazowieckie Węgrów, dnia 3.04.2012 r.
000539101

RLS-6140/1 72012

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji dla Zwierząt „Argos"

04-886 Warszawa

W nawiązaniu do wniosku z dnia 26.03.2012r. informuję, że zadanie własne

gminy w zakresie wyłapywania bezdomnych zwierząt (psów) z terenu działania

gminy i decydowania o dalszym ich losie wykonuje na podstawie porozumienia

Łukowskie Towarzystwo Przyjaciół Zwierząt w Łukowie.

W roku 2011 z terenu gminy w/w Towarzystwo odłowiło 18 szt. psów

i 6 szt. szczeniąt. Za wykonane odłowienie Urząd Gminy zapłacił 8.650,00 zł.

Płatność dokonywana była przelewem na konto ŁTPZ po przedstawieniu rachunku

za odłowionego psa.





URZĄD MIASTA l GMINY W ŁOSICACH

08-200 ŁOSICE ul. Piłsudskiego 6, tel/fax (083) 357-27-01

Łosice, dnia 30.03.2012 r.

WFB.6140.17.2012

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

Odpowiadając na wniosek z dnia 26.03.2012 r. dotyczący udzielenia informacji na temat

sposobu i skutków wykonania zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie",

informuję, iż:

1. Urząd Miasta i Gminy w Łosicach miał podpisaną umowę na wyłapywanie zwierząt

ze „Schroniskiem dla bezdomnych zwierząt" Nowodwór, 21-100 Lubartów.

2. W roku 201 i r. na koszt gminy przeprowadzono odłowienie dwóch bezdomnych zwierząt (psy).

3. W roku 2011 wydatkowano 2.200,00 zł. tytułem rezerwacji miejsc w schronisku, 2.460,00

umieszczenie w schronisku odłowionych zwierząt oraz 469,60 opieka weterynaryjna.

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Łosice



GMINY
I U I O W i D Z

Lubowidz, dnia 03 kwietnia 2012 roku.
RGG 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 na temat
sposobu i skutków wykonywania zadania „ opieka nad bezdomnymi zwierzętami i
ich wyłapywanie z dnia 26 marca 2012 roku. - Urząd Gminy w Lubowidzu uprzejmie
informuje że:

1. w 2011 roku nie zachodziła potrzeba wyłapywania bezdomnych zwierząt, a
zatem nie były zawierane umowy ani zlecenia;

2. dane liczbowe o wyłapanych zwierzętach są zerowe;
3. w 2011 roku nie ponosiliśmy żadnych kosztów za opiekę nad zwierzętami

bezdomnymi.

Z poważaniem:



Urząd Gminy w Lutocinie              Lutocin, 10-04-2012 
ul. Poniatowskiego 1 
09-317 Lutocin 
woj. mazowieckie 
 

Nr  FIN.6140.2.2012 

 

  BIURO OCHRONY ZWIERZĄT 
         Fundacji dla Zwierząt „Argos” 

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

 
 

 

W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 

26.03.2012r. Urząd Gminy w Lutocinie przesyła informacje, o które Państwo wnioskowali: 

1. Gmina Lutocin w 2011 r. nie miała podpisanych stałych umów na wyłapywanie 

bezdomnych zwierząt. W razie potrzeby gmina korzysta z usług Straży Miejskiej i 

Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Sierpcu na indywidualne zlecenie. 

2. W ubiegłym roku nie wyłapano i nie utrzymywano na koszt gminy bezdomnych 

zwierząt.   

3. W związku z powyższym gmina w 2011 r. nie poniosła kosztów związanych z opieką 

nad bezdomnymi zwierzętami. 

 

 

Wójt Gminy Lutocin 

      /-/ lek. wet. Ryszard Gałka 

 



M I A S T O
MAKÓW MAZOWIECKI

ul. Moniuszki 6
On-200 Maków Mazowiecki Mnkńw Ma7 m (U ?f)1 ?r
NiF757M?0377 REGON "0668309 Maków MOZ.U3.U4.ZUlZr.

WIK.614.1.2012.BZ

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

Odpowiadając na Państwa pismo z dnia 26 marca 2012r. ( data wpływu
28.03.2011 r) w sprawie udzielenia informacji publicznej na temat sposobu i skutków
wykonywania zadania „ opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie" niniejszym
informuję:
Ad. pkt l
Miasto Maków Mazowiecki w 2011 r. nie posiadało stałej umowy, pomoc dla gminy w tym
zakresie była realizowana na podstawie umowy zlecenia pomiędzy Schroniskiem dla
bezdomnych zwierząt w Ostrowi Makowieckiej ul. Bąkówka w zakresie wyłapywania
bezdomnych zwierząt i umieszczania ich w schronisku oraz również na podstawie umowy
ustnej z Gabinetem Weterynaryjnym Edward Białczak Karniewo w zakresie leczenia,
sterylizacji kotek, usypiania ślepych miotów, kastracji kocurów.
Ad. pkt 2 i 3
W 2011 r. zastały złapane i oddane do schroniska 2 psy - koszt 4.128,50 zł. Opłatę
wniesiono w formie jednorazowej za umieszczenie w schronisku.
Jednocześnie informuję, że 8 sztuk bezdomnych zwierząt - 6 psów i 2 koty- znalazły
nowych opiekunów, a tym samym nie zostały oddane do schroniska.
Ponadto w 201 Ir. wydatkowano kwotę 1.551,52zł na leczenie, sterylizację, usypianie
bezdomnego kota i psa, których stan zdrowotny nie pozwalał na ich leczenie oraz na
eutanazję zabitego przez samochód psa. Opłaty były realizowane sukcesywnie w miarę
obciążania Miasta fakturami z Gabinetu Weterynaryjnego za świadczoną usługę.
Łącznie w 2011 r. na opiekę nad bezdomnymi zwierzętami Miasto wydatkowało 5.680,02zł

BURMISTRZ MIASTA

mgr Jai

Osoba do kontaktu
Inspektor Barbara Zatęska
Tel. 2 9 / 7 1 4 2 130



^mm 4 Małkinia Górna, dnia 02 kwietnia 2012r.
Małkinia G^na

U l . P r z e d s z K o m a l
07-320 M a ł k i n i a G ó r n a

RSH.6140.4.2012

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji dla Zwierząt „Argos"

ul. Garncarska 37A
04-886 Warszawa

W odpowiedzi na pismo z dnia 26 marca 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 Urząd Gminy w Małkini Górnej

informuje:

1. Wzorem lat poprzednich w roku 2011 r. Gmina Małkinia Górna zawarła umowę na wyłapywanie

bezdomnych zwierząt i zapewnienie im opieki ze Schroniskiem dla Bezdomnych Zwierząt s.c. ul.

Bąkówka 07 - 300 Ostrów Maź. oraz z Łukowskim Towarzystwem Przyjaciół Zwierząt ul.

Międzyrzecka 41/36, 21 - 400 Łuków.

2. W 2011 r. wyłapano z terenu Gmina Małkinia Górna 57 sztuk psów i 2 koty.

3. Koszt realizacji zadania w 2011 r. wyniósł 31.687,34 zł.

Płatność za opiekę jednorazowa za umieszczenie w schronisku.

W Ó F T

mgr IIIL. \ViafVK. ł^uoaszi wski



Urząd Miasta Marki
AL J. Piłsudskiego 95 05-270 MARKI

Tel. (0-22)781-10-03 w. 103 REGON: 000526009
Fax. (0-22 ) 781-13-78 NIP: 125-00-18-556

Konto: PKO BP S.A. IVO/ Warszawa Nr: 37 10201042 122500030

Marki, dnia 2 kwietnia 2012r.

WOŚ.1610.1.36.2012

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
Fundacji dla Zwierząt „Argos"
KRS :286138
ul. Garncarska 37 A
04-886 Warszawa

W odpowiedzi na Państwa pismo z dnia 26 marca 2012r. uprzejmie informujemy,
iż zgodnie § 4 pkt l. Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia
26 sierpnia 1998 r. w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt (Dz. U.
Nr 116 póz. 753) Burmistrz Miasta Marki zawarł umowę na wyłapywanie bezdomnych
zwierząt z Przedsiębiorstwem Wielobranżowym „Perro" Marzena Golańska wpisanym do
ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Wójta Gminy Mińsk Mazowiecki
pod nr 1681, zgodnie z w/w umową wyłapane psy umieszczane są w schronisku w Kolnie
przy ul. Wesołej 12 posiadającym nr weterynaryjny 20063401 nadany przez Powiatowego
Lekarza Weterynarii w Kolnie. Każdorazowo przekazanie do schroniska jest dokumentowane
potwierdzonym przez schronisko protokołem. Środki wydane na wyłapywanie zwierząt
(w tym „opłaty schroniskowe") w roku 2011 wyniosły 75 952 PLN przy zagwarantowanym
uchwałą budżetową limicie 130 000 PLN. Wyłapano 34 psy, które zostały umieszczone
w schronisku za zryczałtowaną opłatą.

Burmistrz Miasta zawarł również umowę na opiekę weterynaryjną nad zwierzętami
bezdomnymi z Przychodnią Weterynaryjną „Jatagan" ul. Wyspowa 8 w Warszawie.
W nagłych przypadkach procedury dopuszczają udzielanie pomocy weterynaryjnej
bezdomnym zwierzętom w innych gabinetach i przychodniach, tak więc część zadań
realizowana była w innych zakładach leczniczych. Środki wydane na opiekę weterynaryjną
zwierząt bezdomnych w br. do dnia 30 listopada 2011 roku wyniosły 45 494,58 PLN. Opieką
weterynaryjną objęto 161 kotów oraz 62 bezdomne psy, opieka obejmowała przypadki
zwierząt rannych w zdarzeniach drogowych oraz zabiegi sterylizacji i kastracji, szczepienia
itp. W uzasadnionych przypadkach wydatki stanowiły również dopłaty do sterylizacji
zwierząt mających właścicieli (adoptowanych).

Całkowity koszt zadania w 2011 roku wyniósł ok. 125 000 PLN dodatkowe koszty to
m.in. zakup karmy do dokarmiania zwierząt.

Z przyjemnością informujemy również, że tegoroczna uchwała Rady Miasta zapewnia
kwotę 150 000 PLN na opiekę nad zwierzętami i zapobieganie bezdomności zwierząt.

/0, . / Naczelnik
Utrzymują : .4 / Wydziału Ochrony Środowiska

[~~ l/ i Gospodarki Wodnej

l adresat Hubert Komorowski
2. a/a



URZĄD GMINY
07-106 Miedzna, ul. 11 Listopada 4

woj. mazowieckie
tel./fax02559l P?. 2S

KJIP82A-126-13-73 REGON CU0544556

GK.6140.10.2012 Miedzna, 2012-03-29

Biuro Ochrony Zwierząt
ul. Garncarska 37
04-886 Warszawa

W odpowiedzi na pytania zawarte w piśmie z dnia 26 marca 2012 r. Urząd Gminy w
Miedznie informuje :

1. W roku 2011 Gmina Miedzna nie miała zawartej umowy i nie udzielała zleceń na
wyłapywanie bezdomnych zwierząt.

2. Nie posiada zbiorczych danych o ilości zwierząt i/lub utrzymywanych na koszt Gminy
w 2011 r., gdyż takie przypadki nie występowały.

3. Nie poniesiono żadnych kosztów związanych z realizacją całego zadania.

Zastępcą Wójta
^

Czesław Kostrzewa



MILANÓWEK

URZĄD MIASTA MILANÓWKA

Milanówek, dnia 16.04.2012

OS.6140.39.12

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
Fundacja dla Zwierząt „Argos"

ul. Garncarska 37A
04-886 Warszawa

W odpowiedzi na pismo z dnia 26 marca 2012 r. uprzejmie informuję, że Gmina Milanówek:

1. W roku 2011 miała podpisaną umowę na usługi wyłapywania bezdomnych zwierząt z terenu

miasta Milanówka z firmą pod nazwą Pensjonat „ Pies i Kot" z siedzibą w Jaktorowie, przy

ul. Potockiego 137. Wyłapane psy umieszczane były w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt

w Milanówku przy ul. Brwinowskiej 48.

2. Ilość psów wyłapanych w 2011 roku to 23 psy.

3. Koszt realizacji całego zadania w 2011 roku, to:

- wyłapywanie zwierząt - płatność ryczałtowa l 660,50 zł brutto miesięcznie;

- płatność jednorazowa za umieszczenie psa w schronisku - l 500 zł brutto;

- całkowity koszt w 2011 roku wyniósł więc: 29 000 zł brutto za wyłapywanie zwierząt oraz

52 500 zł brutto za umieszczanie psów w schronisku.

Z poważaniem
i Kierownik

Refera/u OchroRyŚrodowisk

im. Emilia Misiak

Otrzymują:
(T) adresat,

2. a/a
Przyg. Monika Mielcarek

05-822 Milanówek, ul. Kościuszki 45
tel.: +22 758 30 61, faks: +22 755 81 20

e-mail: miasto@milanowek.pl



URZĄD GMINY w M^
26-503 MIRÓW

wiat Szydłowiec
o/. mazowieckie
799-145-80-85

Znak: RŚRW.6140.05.2012

26-503
powiat Szydłowiec Mirów, dnia 11.04.2012r.

wo/. mazowieckiejfA.« A AK. on.P,

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji dla Zwierząt „Argos"

ul. Garncarska 37A
04-886 Warszawa

W nawiązaniu do pisma z dnia 26 marca 2012r.w sprawie udzielenia informacji na
temat sposobów i skutków wykonania zadań „opieki nad bezdomnymi zwierzętami ich
wyłapywanie" przewidzianego ustawą o ochronie zwierząt za 2011 rok informuję, że gmina
nie posiada zawartej umowy na wyłapywanie bezdomnych zwierząt i zapewnienia im
opieki.

W związku z powyższym nie poniesiono kosztów związanych z tego tytułu.

jarosław Basiak
'EKRETAP?



URZĄD MIASTA MŁAWA
06-500 Mława, Stary Rynek 19

tel. 23/ 654 33 82, fax. 23/ 654 36 52
sekretariat(a)inlawa.pl, www.mlawa.pl

GKM. 6140. 3. 2012. ML

BURMISTRZ
MIASTA MŁAWA

Mława dn. 03.04.2012 r.

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

W odpowiedzi na pismo z dnia 26 marca 2012 r. w sprawie udzielenia informacji
publicznej na temat opieki nad bezdomnymi zwierzętami, poniżej prezentuję odpowiedzi
na zadane pytania.

Ad. l
Uprzejmie informuję, że Miasto Mława od listopada 2011 r. związane jest stałą umową

z Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych Sp. z o. o. w Ciechanowie, ul. Gostkowska 83,
06-400 Ciechanów. Umowa obejmuje wyłapywanie i utrzymywanie bezpańskich zwierząt
z terenu miasta Mława w Schronisku dla bezdomnych Zwierząt w Pawłowie.
Ad. 2

W 2011 roku na koszt Miasta Mława przebywały w ww. Schronisku trzy psy.
Ad. 3

Koszt realizacji całego zadania w 2011 roku wyniósł 664,20 zł. Forma płatności oparta
jest na bieżącej ewidencji zwierząt przebywających w Schronisku.

Otrzymują:

1. Adresat
2. a/a

URMiSTRZMIAS.

mgr Sławomir Ko\va

Sporządził: Mariusz Łazicki - insp. ds. ochrony środowiska tel. 23/ 654 42 10



URZĄD GMINY MŁYNARZE
ul. Ostrołęcka 7

®lą££*ta*£ 2 E Młynarze 04.04.2012
Nr 0717.21. 2012

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

W odpowiedzi na pismo z dnia 26 marca 2012r dotyczące udzielenia informacji
publicznej na temat sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi
zwierzętami i ich wyłapywanie" przewidzianego ustawą o ochronie zwierząt informuję:
Gmina Młynarze w 2011 r nie posiadała stałych umów oraz nie udzielała doraźnych zleceń
na wyłapywanie bezdomnych zwierząt. Uchwała Rady Gminy Młynarze z dnia 25 sierpnia
20lir w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Młynarze oraz
zapewnienia im dalszej opieki przewiduje możliwość zawarcia umowy z uprawnionym
podmiotem na wyłapywanie bezdomnych zwierząt i zapewnienie im dalszej opieki w
przypadku wystąpienia takiej potrzeby. W 20lir nie wyłapywano i nie utrzymywano
bezpańskich psów i kotów na koszt Gminy, w związku z tym nie poniesiono żadnych
kosztów związanych z tym zadaniem.



URZĄD GMINY
08-124 MOKOBODY
te, 6r[î -Wl6e4kn-326 Mokobody, dn. 24.04.2012r.

000536373

RGG.6140.2.2012

Biuro Ochrony Zwierząt

Fundacji dla Zwierząt „Argos"

ul. Garncarska 37A

04-886 Warszawa

Urząd Gminy Mokobody w 2011 r nie miał podpisanej stałej umowy na wyłapywanie
bezdomnych zwierząt.

Wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu gminy odbywało się na zasadzie
doraźnych zleceń Przedsiębiorstwu Wielobranżowemu „FERRO" Marzena Golańska,
Zamienne ul Leśna 23, 05-300 Mińsk Mazowiecki oraz Przychodnii Weterynaryjnej dla
Zwierząt ul. Garncarska 38, 08-110 Siedlce.

W 2011 r z terenu gminy wyłapano 5 szt psów za które zapłacono w formie
ryczałtowej - 8364 zł.

Sprawę prowadzi:

Kisielińska Bożena tel. 25 641 13 23



BURMISTRZ
MIASTA I GMINY

08-140 MORDY
ul. Kilirfskiego 9

R.6140.fM2^kl woi-ma^«*ie Mordy, dnia 11 kwietnia 2012r.

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

Nawiązując do Waszego pisma z dnia 26.03.2012r., które wpłynęło do Urzędu
Miasta i Gminy Mordy w dniu 28.03.2012rv dotyczącego opieki nad bezdomnymi
zwierzętami informuję, że:

W 2011r. Gmina udzielała doraźnych zleceń na odławianie bezdomnych psów
Przedsiębiorstwu Wielobranżowemu PERRO Marzena Golańska Zamienię , ul. Leśna
23 05-300 Mińsk Mazowiecki.
Koszt odłowienia , dowiezienia, przyjęcia i utrzymania w schronisku 3 psów wyniósł
6.271,16 złotych., kotów nie odławialiśmy.
Dokumentacja odłowionych i dostarczonych bezdomnych psów znajduje się w
Urzędzie Miasta i Gminy Mordy.

BIMISTRZ

Wmgr Ikrzy Wąsowsld



www, m r- o g y , p f

Mrozy, dnia 2 kwietnia 2012 roku

IGK.6140.8.2012

Biuro Ochrony Zwierząt

Fundacja dla Zwierząt „Argos"

ul. Garncarska 37A

04-886 Warszawa

W odpowiedzi na pismo z dnia 26 marca 2012 roku w sprawie udzielenia

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

bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie", informuję że:

• w 2011 roku na terenie gminy Mrozy wyłapywaniem i zapewnieniem dalszej opieki

wyłapanym bezdomnym zwierzętom zajmowało się Przedsiębiorstwo Wielobranżowe

PERRO Marzena Golańska z siedzibą Zamienię ul. Leśna 23, 05-300 Mińsk

Mazowiecki - na podstawie stałej umowy zawartej na jeden rok kalendarzowy. W/w

przedsiębiorstwo uzyskało decyzją Wójta Gminy Mrozy Nr IGK.6134/3/08 w dniu

28 stycznia 2008 roku zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie ochrony

przed bezdomnymi zwierzętami na terenie gminy Mrozy (na okres 10 lat).

• w ubiegłym roku wyłapano z terenu gminy Mrozy 2 szt. bezdomnych psów. Jeden pies

został umieszczony w schronisku, drugi zaś oddany do adopcji. W 2011 roku nie

wyłapano i nie utrzymywano na koszt gminy bezdomnych kotów.

• całkowity koszt realizacji zadania w 2011 roku wyniósł 3111,00 zł (słownie złotych: trzy

tysiące sto jedenaście i 00/100) - płacono jednorazowo za usługę.

Sprawę prowadzi:
Renata Gałązka
(25)7574175

aszczuk

'UrządCjminy 'Mrozy, u(. 'Mic^wza 35, OS • 320 'Mrozy
te(./fa.^ (25)75*74475, 75-74-766, 75-74-190

www,mrozy,p(, e-imif: flmina@mrozy.pC
822'10-62'446, mgOM 000550522.



BURMISTKZMSZtf'" "'/A
Pigc Pi'su :;&:-.;?-

96--320

Mszczonów; 2012-03-30

G.6140.01.02.2012.RW

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

W odpowiedzi na wniosek z dnia 26.03.2012 r. (data wpływu: 28.03.20112 r.)
o udzielenie informacji publicznej na temat sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka
nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie", Burmistrz Mszczonowa informuje, iż:

1) wyłapywaniem bezdomnych zwierząt na terenie miasta i gminy Mszczonów
zajmuje się Zakład Budżetowy Gminy Mszczonów, tj. Zakład Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej w Mszczonowie, na podstawie zlecenia stałego
nr 7080/10/04 z dnia 02 czerwca 2004 r. W 2011 r. wyłapane zwierzęta były
przekazywane do „Hotelu dla Zwierząt i Ptactwa Domowego" z siedzibą w Łodzi,
ul. Kosodrzewiny 56 lok. 2, a zasady współpracy między Gminą Mszczonów,
a ww. podmiotem, określane zostały w zawartej umowie.

2) w roku 2011 z terenu miasta i gminy Mszczonów wyłapano i przekazano
do „Hotelu dla Zwierząt i Ptactwa Domowego" 16 psów;

3) koszt realizacji zadania wyniósł:
a) za wyłapywanie bezdomnych zwierząt, opiekę i utrzymanie przed

dostarczeniem do schroniska:
- w 2011 r. - 26 785,00 zł brutto;

b) za przyjęcie zwierząt do schroniska, zapewnienie opieki
weterynaryjnej, odrobaczenie, odpchlenie, szczepienie, kastrację
i sterylizację oraz chipowanie:

w 2011 r.-10 196,70 zł brutto.

Kwoty te były rozliczane miesięcznie na podstawie wystawianych faktur.

BURMISTRZ

Sprawę prowadzi: Renata Wolak (tel. 046-858-28-30)



GMINA MYSZYNIEC
07- 430 Myszyniec, Plac Wolności 60

tcl./fax(29)772! 141
pow. ostrołęcki woj. mazowieckie

NIP 758-21-53-537 REGON 5506682S-4

IN.GK.6140.4.2012

Myszyniec, dnia 3 kwietnia 2012r.

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

W odpowiedzi na Państwa pismo z dnia 26 marca 2012 r. zawierające prośbę o

informacje na temat sposobów zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom z terenu gminy

Myszyniec informujemy, że:

1. Gmina Myszyniec w 2011 r. nie miała podpisanej umowy na wyłapywanie

bezdomnych zwierząt i zapewnianie im opieki, a doraźne zlecenia były udzielane

Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt CANIS, Kruszewo 34, 07-440 Goworowo,

2. w 201 Ir. z terenu gminy Myszyniec wyłapano i oddano pod opiekę ww. schroniska

3 psy,

3. opłata za wyłapanie i przyjęcie do schroniska 3 psów wyniosła brutto: 5535,OOzł, była

to opłata jednorazowa.

zup. B u nm f ST
Hwwfc*

w&HW^jfiSifc

Sprawę prowadzi:
Katarzyna Brakoniecka
Referent ds. gospodarki komunalnej i ochrony środowiska
tel. 29 7721012 lub 29 7721141 wew. 26
mail: srodowisko@myszyniec.pl



 
Argos/BOZ  

Od: "Joanna Derdzikowska" <j.derdzikowska@naruszewo.pl>
Do: <boz@boz.org.pl>
Wysłano: 17 kwietnia 2012 16:24
Temat: odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji publicznej

Strona 1 z 1

2012-08-12

  
W nawiązaniu do pisma z dnia 26.03.2012r. (data wpływu do Urzędu 28.03.2012r.) w sprawie 
informacji na temat sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi 
zwierzętami i ich wyłapywanie” przewidzianego ustawą o ochronie zwierząt Urząd Gminy w 
Naruszewie informuje: 
  

1. Gmina Naruszewo nie posiadała w roku 2011 stałej umowy z firmą zajmującą się
wyłapywaniem bezdomnych zwierząt, lecz udzielała doraźnych zleceń na wyłapywanie
bezdomnych zwierząt.  

2. W roku 2011 z terenu gminy Naruszewo wyłapano 5 bezdomnych psów.  
3. Na w/w zadanie przeznaczono kwotę w wysokości 1 348,20 zł. 

  
Sporządziła: Joanna Derdzikowska 
insp.  ds ochrony środowiska, rolnictwa 
i działalności gospodarczej 
tel. 23 6631051 wew. 26 







''RZĄD MIASTA : GMINY
26-420 Nowe Ł^v.to ̂ j Klica

Referat Ir ;f :, •,\--.tu-ry,
środowiska i Itólrnctwa Nowe Miasto nad Pilicą, dnia 3 kwietnia 2012 r.

tei. /048/ 674 10 98 wew.37

IŚR.6140.6.2012

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

W odpowiedzi na Państwa pismo z dnia 29 marca 2012 roku (data wpływu) dotyczące
udzielenia informacji na temat sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka nad
bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie", Urząd Miasta i Gminy w Nowym Mieście nad
Pilicą odpowiada na zadanie pytania:

1. W roku 2011 tutejszy urząd miał podpisaną umowę stałą na wyłapywanie
bezdomnych zwierząt z Panem Zbigniewem Jaworskim.

2. W 2011 roku wyłapano - 28 sztuk bezdomnych psów.
3. Koszt realizacji całego zadania w 2011 roku wyniósł 18.500,00 zł brutto, forma

płatności - ryczałtowa, w tym jedno zlecenie na kwotę 2.000,00 zł brutto.

Otrzymują:
1. wnioskodawca z UP- BURMISTRZA

Opracowała: Paulina Bis Sekretera Miasta i Gminy



MIASTO
NOWY DWÓR MAZOWIECKI

URZĄD MIEJSKI
W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM

ul. Zakroczymska 30
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

Tel. (22) 51-22-000, (22) 51-22-111
Fax (22) 51-22-101

sekretariat@nowydwormaz.pl
www.nowydwormaz.pl

Nowy Dwór Mazowiecki , 03.04.2012

G.K. 6140.1.05.2012

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacja dla Zwierząt „Argos1

ul. Garncarska 37A
04-886 Warszawa

W odpowiedzi na Państwa pismo w sprawie sprawowania opieki nad
bezdomnymi zwierzętami informuję :

Poniesione koszty w 2011 roku na w/w zadanie były w wysokości 86.000.-
zł. , do schroniska w Józefowie z terenu miasta Nowego Dworu Mazowieckiego
przekazanych zostało 46 psów .Była podpisana umowa na utrzymanie
bezpańskich psów w schronisku .



                                                                                                               Nur, dnia 04.04.2012 r. 
 
 
                                                                                              Biuro Ochrony Zwierząt 
                                                                                              Fundacji dla Zwierząt „Argos” 
                                                                                              KRS:286138 
                                                                                              ul. Garncarska 37A 
                                                                                              04-886 Warszawa 
 
  
 
 
 

W odpowiedzi na pismo znak: MZ 158 z dnia 28.03.2012 r. w sprawie udzielenia 
informacji publicznej na temat sposobu i skutków wykonywania zadania” opieka nad 
zwierzętami i ich wyłapywanie” informuję: 
 

1. W 2011 r. Gmina nie miała zawartej stałej umowy. Udzielone zostały doraźne 
zlecenia Stowarzyszeniu Opieki Nad Zwierzętami w Polsce Patrol Interwencyjny, ul. 
Słoneczna 2, 05-205 Klembów. 

2. W 2011r.  przekazane zostały 3 bezdomne psy. 
3. Koszt realizacji całego zadania wyniósł 7200 zł. (2.400 zł x 3 szt. ). 

   
 



Urząd Gminy w Obrytem
07-215 Obryte
pow. pułtuski

tek/te (0-29) 7411<» O* Obryte 2012.03.29.

RG 6076/1/2012 Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacja dla Zwierząt „ Argos"
ul. Garncarska 37 A
04-886 Warszawa

W odpowiedzi na Wasze pismo z dnia 26 marca 2012 r. w
sprawie realizacji opieki nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywania-
Urząd Gminy w Obrytem uprzejmie informuje :

1- w 2011 rok nie została zawarta żadna stała umowa na odławianie
bezdomnych zwierząt ( mamy natomiast kontakt telefoniczny z Panem
Jan Marek Kośnik-Punkt Zatrzymania Bezdomnych i Bezpańskich
Zwierząt z Wyszkowa, który w razie potrzeby dokona odłowienia
bezdomnego psa na pisemne zlecenie)

2- w 2011 roku na terenie Gminy Obryte nie były wyłapywane i
utrzymywane bezdomne zwierzęta na koszt gminy

3- w 2011 roku Gmina Obryte nie poniosła żadnych kosztów na realizację
zadania związanego z opieka nad bezdomnymi zwierzętami.

Z p o w a ż a n i e m :

mor tnż.t 'Tadeusz Dyga
Kierownik

ReferąSi/Rolnictwa



000 545 320
U r z ą d Gm lny
w Od r ż y w o l e

ul.WarszawskE 53, 26-425 Odrzywół
woi. mazowieckie

tał.fex (048) 5? 16 057; (048) 67 16 350

ROL.6140.7.2012 Odrzywól.2012.04.12

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
Fundacja dla Zwierząt „Argos"

ul. Garncarska 37A
00-886 Warszawa

W odpowiedzi na pismo z dnia 26 marca 2012 roku Urząd Gminy
w Odrzywole informuje, że
a) w 2011 roku Gmina miała stałą umowę na wyłapywanie bezdomnych

zwierząt z firmą Zbigniew Jaworski ul. Krótka 3, 05-870 Błonie
b) w 2011 roku wyłapanych zostało 10 psów
c) koszt realizacji całego zadania w 2011 roku wyniósł 5 500,00 zł.

mgr



                                                                                           Olszewo-Borki,  dnia 04.04.2012 r.

RliOŚ.6140.2.2012
 
                                                                                                     Biuro Ochrony Zwierząt
                                                                                                      ul. Garncarska 37A
                                                                                                       04-886 Warszawa 

W odpowiedzi  na wniosek  o udzielenie informacji  publicznej  informuję,  że:  w 2011 r. 
wyłapaliśmy  i  przekazaliśmy  do  schroniska  w  Kruszewie  34  Gmina  Goworowo  przez  firmę 
Usługowo-Handlową  „Cenis”  Wiesława  Rykowska,  07-410  Ostrołęka    ul.  Sikorskiego  10/3 
jednego psa. Całkowity koszt tego zadania wyniósł 1.845,00 zł.

Sprawę prowadzi: Hanna Idzikowska tel. 29 7613107 wew. 120.



Wójt Gminy Opinogóra Górna
ul. Z. Krasińskiego 4

06-406 Opinogóra Górna

RIOS.R.6140.7.2012.EP

Opinogóra Górna, 13 kwietnia 2012 r.

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

Odpowiadając na pismo dotyczące opieki nad bezdomnymi zwierzętami, uprzejmie

informuję, że Gmina Opinogóra Górna podpisała umowę z Przedsiębiorstwem Usług

Komunalnych spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Ciechanowie na wyłapywani

i przetrzymywanie bezdomnych zwierząt w schronisku w Pawłowie.

Na dzień 31 grudnia 2011 roku w schronisku utrzymywanych było 8 psów.

Koszt realizacji zadania wyniósł 14 087,81 zł.. Faktury za utrzymywanie psów

w schronisku płacone były miesięcznie.

mgr inz. Bćat£3Golasińska



URZĄD GMINY
26-50r- ! i iJr ')sko a\. Szkolna 8

tel. 048 6! B:;^ !̂;. 1^0486185959
?71 Orońsko, dnia 03.04.2012 r.

IBR. 6140.2.21012.JS1

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
Fundacji dla Zwierząt „Argos"

ul. Garncarska 37A
04-886 Warszawa

Odpowiadając na pismo na temat sposobu i skutków wykonywania
zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie „
przewidzianego ustawą o ochronie zwierząt informuję, że Gmina nie miała
w 2011 r. stałych umów ani nie udzielała doraźnych zleceń na wyłapywanie
bezdomnych zwierząt i zapewnianie im opieki.

Krystyno Wójcik
Kierownik Referatu

Inwestycji, Budownictwa i Rolnictwa



cm
08-445 OSIECK

Osieck, dnia 29.03.2012 r.

GG.6140.3.2012

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

W odpowiedzi na wniosek z dnia 26 marca 2012 r. uprzejmie wyjaśniam:
1. W 2011 r. nie udało się nam znaleźć podmiotu, z którym można byłoby zawrzeć

umowę stałą albo udzielać doraźnych zleceń na wyłapywanie bezdomnych zwierząt
i udzielanie im opieki.

2. Gmina Osieck nie ma możliwości wykonania zadania „opieka nad bezdomnymi
zwierzętami i ich wyłapywanie". Problem zagrożenia ze strony bezdomnych psów
narasta, ale nie ma możliwości jego rozwiązania. Brak schronisk i brak miejsc w
schroniskach powoduje, że przedmiotowe przepisy ustawy o ochronie zwierząt
pozostaj ą martwe.

Z poważaniem,

mgr Władysław Ma e k Lasocki

Otrzymują:
1. Adresat
2. a/a



Ostrów Mazowiecka $O.03.2012 r.
Ostro v • ̂

D-4. 6140..

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT

Fundacja dla zwierząt „Argos"

ul. Garncarska 37 A

04-886 Warszawa

Odpowiadając na wniosek z dnia 26 marca 2012 r. dotyczący udzielenia informacji o sposobie
i skutkach wykonywania zadania opieki nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywaniem
uprzejmie informuję, że:

Ad. 1 Miasto Ostrów Mazowiecka w 2011 roku posiadało podpisaną umowę w zakresie
wyłapywania bezpańskich psów z terenu miasta oraz zapewniania im dalszej opieki
z firmą pod nazwą:

SCHRONISKO DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT

ul. Bąkówka

07-300 Ostrów Mazowiecka

Ad. 2 W 2011 roku z terenu miasta Ostrów Mazowiecka zostało odłowionych - 63 sztuki
bezpańskich psów.

Ad. 3 Kosz realizacji całego zadania w 2011 roku wyniósł - 65 621,13 złotych. Płatność
następowała w formie każdorazowej opłaty za umieszczenie każdego odłowionego psa
w schronisku.

PIERWSZY ZASTĘPCAi
ta Janusz

Opracował: Jan Pskiet

insp. ochrony środowiska

Tel. 29 6440750 w.38



URZĄD GMINY
W OSTROWI MAZOWIECKIEJ

ul. Sikorskiego 5 MAZOWIECKI
07-300 Ostrów Mazowiecka LIDER EKOLOGII
(0-29) 74 68 600 fax. (0-29) 74 68 600
e-mail: gminaostrowmaz(a)home.pl
http://www.aminaostrowmaz.home.pl
konto: Bank Spółdzielczy w Ostrowi Mazowieckiej 58892300080003104620000004

Ostrów Mazowiecka, dnia 10 kwietnia 2012r.

R.6140.1.21.2012

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji dla Zwierząt „Argos"

ul. Garncarska 37A
04-886 Warszawa

W odpowiedzi na pismo z dnia 26 marca 2012 r. Urząd Gminy Ostrów Mazowiecka

informuje, iż w 2011 roku Gmina Ostrów Mazowiecka miała podpisaną stałą umowę dot.

wyłapywania bezdomnych zwierząt ze Schroniskiem dla Bezdomnych Zwierząt, ul.

Bąkówka, 07-300 Ostrów Mazowiecka. W 2011 r. zostało wyłapanych 58 bezdomnych

zwierząt (57 psów i l kot) na kwotę 77819,11 zł (forma płatności: jednorazowa za

umieszczenie w schronisku).

Z u p . / W Ó J T A

Skclimowska
DS. DZIAŁALNOŚCI

2DARCZEJ l ROLNICTWA



Urząd Miejski
Wydział Ochrany Środowiska i Rolnictwa

05-850 Ożarów Mazowiecki
ul. Kolejowa 2

n*. 722-22-07 w. 235,236, fax 722-18-87

Ożarów Mazowiecki 02.04.2012r.

WOŚiR.6140. *|2,.2012

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

Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Ożarowie Mazowieckim,
informuje, że w ramach zadania własnego dotyczącego opieki nad bezdomnymi zwierzętami na
swoim terenie, gmina posiadała w 2011 roku podpisaną umowę z podmiotem świadczącym tego typu
usługi:
1. Firma Usługowo-Handlowa „Agro Pomarzany", ul. Słowiańska 24, 05-840 Brwinów - odławianie
bezdomnych zwierząt oraz zapewnienie pomocy weterynaryjnej.
Hotel dla Zwierząt "Psi Raj",ul. Modlińska 107B, 05-110 Jabłonna - przyjmowanie pod opiekę
odłowionych psów.
2. W 2011 roku wyłapano z terenu naszej Gminy 27 psy oraz 4 koty. Wszystkie odłowione zwierzęta
zostały przebadane przez lekarza weterynarii i po odpowiednim przygotowaniu (szczepienie,
odrobaczenie, kastracja lub sterylizacja) przekazane zostały do:

- schroniska 15 psów
- adopcji 5 psów
- odnaleziono właścicieli 5 psów
- 2 psy padły w wyniku wypadków (kolizja na drodze z samochodami)
- 4 koty wypuszczono lub przekazano do adopcji po wykonaniu zabiegów sterylizacji

3. Całkowity koszt realizacji zadania w 2011 roku za odławianie, schronisko, zabiegi
weterynaryjne, dokarmianie i odbiór padłych zwierząt z terenu gminy wyniósł 102 411,03 zł. brutto.
Płatności za odławianie i przekazanie psa do schroniska odbywały się zgodnie z umowami
w formie ryczałtowej: schronisko 3 075,00 zł./szt. i odławianie l 697^,40 zł./m-c brutto.

iupĆEUM-

Robert"
NaealnlkWydz

Środowiska i

istrza

XQWSKt^
tuOchrońy
olnictwa



WÓJT GMINY PACY N|
0*5411 Pacyna. uLWyzwotenra, •

tel/fax (024) 285-80-54.285-SO-6-
www.pacyna.mazows-ie.pi _

mai?wni"8^oacvpri'":łTn'A<'!rfi r Pacyna, 10 kwietnia 2012r
REef)G'6052.4.201

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacja dla Zwierząt „ARGOS"

Warszawa

Odpowiadając na pismo z dnia 26.03.2012r niniejszym informujemy, że na terenie
Gmina Pacyna realizacja ustawy o ochronie zwierząt w zakresie opieki nad bezdomnymi
zwierzętami w roku 2011 przedstawiała się następująco:
L-Wyłapywanie bezdomnych zwierząt umowa stała z Firmą Usługową „Herkules" z/s w
Kotliskach koło Kutna 99-300 Kutno Zbigniew Szczechowicz .

-Utrzymanie zwierząt umowa stałą ze Schroniskiem dla Bezdomnych Zwierząt „Przyjaciel"
w Kotliskach 99-300 Kutno Zbigniew Moraczewski .
2.W roku 2011 wyłapano i utrzymano na koszt Gminy 3 bezdomne psy.
3.W 2011 r poniesiono koszty (opłata ryczałtowa):
-wyłapywanie i dostarczanie bezdomnych zwierząt do schroniska 1570,25 zł,
-dalsze utrzymanie zwierząt w schronisku 5195,73 zł.

Sprawę prowadzi;
Piotrowski Kazimierz
Tel. 24 285 80 54



C8-441 PARYSÓW ul Kościuszki 28
pow Garwolin.woj mazowieckie

te!./.axS855310

RŚ.6140.1.9.2012

Parysów dnia 04.04.2012 r.

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacja dla zwierząt „Argos"

ul. Garncarska 37 A
04-886 Warszawa

Urząd Gminy w Parysowie w odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji
publicznej z dnia 26 marca 2011 r. informuje, że:

1) w 2011 r. Urząd Gminy udzielał doraźnych zleceń na wyłapywanie bezdomnych zwierząt
Przedsiębiorstwu Wielobranżowemu „PERRO", Zamienię, ul. Leśna 23, które oddawało
zwierzęta do adopcji lub schroniska;

2) w 2011 r. zostały wyłapane 6 psów, koty nie były wyłapywane na terenie Gminy;
3) koszt realizacji zadania w 2011 r. wyniósł 10 763,00 zł. Urząd płacił każdorazowo po

otrzymaniu informacji o zapewnieniu zwierzęciu dalszej opieki (oddaniu do schroniska
lub adopcji).

łka
l

Sporządziła:
Katarzyna Legat, tel. 25 685 53 19

Do wiadomości:
1. Adresat
2. a/a



Piaseczno, dnia 02.04.2012 r.

STRAŻ MIEJSKA
ul. Kościuszki 5

0 5 - 5 0 0 P i a s e c z n o
tel.22 750-21-60

S.M. 552L297.2012.RK

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

Dot.: Wniosku o udzielenie informacji publicznej

W odpowiedzi na pismo z dnia 26 marca 2012 r. dot. udzielenia informacji
publicznej na temat sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka nad
bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie" przewidzianego ustawą
o ochronie zwierząt, Straż Miejska w Piasecznie uprzejmie wyjaśnia:

Ad. l udzielane były doraźne zlecenia na wyłapywanie bezdomnych zwierząt
i zapewnianie im opieki z firmą Prima-Vet z Konstancina Jeziornej,
ul.Długa 8.

Ad. 2 w 2011 r. na koszt gminy wyłapane zostało około 200 zwierząt.

Ad. 3 środki na opiekę nad zwierzętami zostały przekazane w połowie 2011 r.
Straż Miejska nie posiada konkretnych danych dot. kosztów realizacji
całego zadania.

KOMENDANT STRAŻY/MIEJSKIEJ
(j ^PIASECZNIE ,,/(WuflZ 1vH
Mariusz Łodyga



" w Piastowk'
ul. 11-go Listopaas

05-820 F> ! A M i
Referat Gospoda! K

i Mieszkaniowej
woj m aż owiec KIŚ'

tel.22723-13-10
Piastów, dnia 03.04.2012 roku

GKM.604.11.2012.MM

Biuro Ochrony Zwierząt

Fundacji dla Zwierząt „Argos"

ul. Garncarska 37A

04-886 Warszawa

W odpowiedzi na wniosek z dnia 26 marca 2012 roku (data wpływu do tut. Urzędu 28.03.2012
roku) w sprawie udostępnienia informacji publicznej Burmistrz Miasta Piastowa uprzejmie informuje,
że w 2011 roku zadania w zakresie odławiania i zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom
realizowała firma „Interwencyjne Odławianie Zwierząt Dzikich i Udomowionych" Waldemar
Gródecki z siedzibą przy ul. Brwinowskiej 50, 05-822 Milanówek. Forma płatności jest
ryczałtowa.

Na podstawie art. 13 ust. 2 Ustawy z dnia 06 września 2012 roku o dostępie do
informacji publicznej (Dz. .U. Nr 112, póz. 1198) informuję, że pozostałe informacje zostaną
przesłane w późniejszym terminie, jednak nie później niż do dnia 29 maja 2012 roku z uwagi
na konieczność wykonania odpowiednich zestawień danych.

Z-ca
Miast

Otrzymują:

(\) Adresat;
2. a/a

dstrza
stówa

Krzysztof Smolaga



MUiTA \ GMIN

Pilawa, dn.06.04.2012 r.
OŚRK.6140.4.2012

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

W odpowiedzi na wniosek dotyczący sposobu i skutków wykonywania przez

tut. Urząd zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie"

uprzejmie informuję, iż:

1. Urząd Miasta i Gminy w Pilawie w 2011 roku udzielał zleceń na wyłapywanie

bezdomnych zwierząt Przedsiębiorstwu Wielobranżowemu „PERRO"

z siedzibą w Zamienię przy ul. Leśnej 23. Odłowione zwierzęta dostarczane

były do Schroniska dla Zwierząt Jerzy Kubrak w Kolnie lub wydawane do

adopcji.

2. W 2011 roku z terenu Miasta i Gminy Pilawa odłowiono 13 bezdomnych

dorosłych psów na koszt UMiG w Pilawie.

3. Koszt realizacji zadania w 2011 roku wyniósł 20357 zł. brutto.

Forma płatności za opiekę zwierząt była jednorazowa za każde wykonane

zlecenie.

2, up. L
Sekretar

mgr B

Sprawę prowadzi:
Magdalena Kierzkowska
tel. 2568561 I O w e w . 43;



U R Z Ą P :NY PIONKI
PE^'- •': .: ".'ARKI WODNEJ,

ROLf l i ' •••-.: "... • '. NY ŚRODOWISK-"
25 ' • < • ! .i Zwycięstwa G a

r."?J"Jo7 Pionki, 23.04.2012 r.
GO.6140.3.2012

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

W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej na temat sposobu

wykonywania zadania „opieka na bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie" Urząd Gminy

Pionki informuje, że:

1. Gmina Pionki posiada Uchwałę w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt z terenu

Gminy Pionki (uchwała Nr XXVI/120/04 Rady Gminy w Pionkach z dn. 17.12.2004 r.).

2. Gmina Pionki w 2011 roku nie posiadała podpisanej umowy na wyłapywanie bezdomnych

zwierząt i zapewnienia im opieki;

3. W 2011 roku brak było wyłapanych zwierząt i utrzymywanych na koszt Gminy;

4. Gmina Pionki posiadała uchwałę wprowadzenia „Program zapobiegania bezdomności

zwierząt domowych na terenie Gminy Pionki " ( Uchwała Nr XLIX/229/2010 Rady Gminy

Pionki z dnia 25 czerwca 2010 r.). Wyłoniono uprawnionego wykonawcę, który będzie

wykonywał zabiegi weterynaryjne w ramach tego programu. Na realizacje tego programu

Urząd Gminy w 2011 r. wydał 500 zł.

W chwili obecnej podejmowane są dalsze działania, zmierzające do pełnego uregulowania kwestii

zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy.

K I E R O \WN I K
Referatu Gospo-.v-';;i Mocnej, Rolnictwa

i Ochr;.; .

mgr inż. UrsMla Tanana

Otrzymują:
1. adresat
2. a/a



Urząd Miejski w Płońsku
ul. Płocka 39
09-l 00 Płońsk
tel. (23)663 13 11, 23)663 13 37 lub (23)662-26-91 wew. nr. 311, 337
faks(23)662-55-ll
www.plonsk.pl
Wydział Infrastruktury Technicznej Urzędu Miejskiego w Płońsku

Płońsk, dn.-^.kwietnia 2012 r.
Nr sprawy IT.5315.2.2012

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacja dla Zwierząt „Argos"

ul. Garncarska 37 A
04-886 Warszawa

Odpowiadając na Państwa pismo z dnia 26 marca 2012 roku w sprawie udzielenia
informacji na temat „opieki nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywania" Urząd Miejski
w Płońsku uprzejmie informuje:

- umowę na wyłapywanie bezdomnych psów z terenu Gminy Miasto Płońsk w 2011 roku
podpisano z Lekarzem Weterynarii Panem Stanisławem Szymczykiem właścicielem
Specjalistycznej Lecznicy Małych Zwierząt przy ul. Młodzieżowej 17 w Płońsku,

w 2011 roku na koszt gminy odłowiono i przewieziono do schroniska -18 szt.
bezdomnych psów, 2 szt. udzielono pomocy weterynaryjnej,

- koszt realizacji w/wym. zadania wyniósł w 2011 roku - 38454,93 zł brutto, formą
zapłaty była ryczałtowa kwota ustalona za odłowienie, kwarantannę, szczepienie, opłatę
schroniskową, oraz transport bezdomnego psa do schroniska w wysokości -1 987,20 zł
brutto, pomoc weterynaryjna była naliczana w/g. aktualnego cennika świadczenie usług
weterynaryj nych.

Z up. |HJKJjVnSTRZA
Otrzymują: <|jlH-J J^ mgr tfBfagata Klik

Dyrektor Wydziału Infrastruktury Techniczną
l .Adresat.
2.a.a.



Pniewy, dnia 26.04.2012r. 

R.Oś.6140.3.12 

 

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT 
Fundacja dla Zwierząt „Argos” 

ul. Garncarska 37A 
04‐886 Warszawa 

 

 

      W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej na temat sposobu i skutków 
wykonywania zadania „opieka nad zwierzętami i ich wyłapywanie” , Urząd Gminy  
w Pniewach informuje : 

Ad. 1. Gmina Pniewy w 2011r. udzielała doraźnych zleceń na wyłapywanie bezdomnych 
zwierząt (psy) „Firmie Kurierskiej Feniks Paweł Studziński” a od 01 sierpnia 2011r. nawiązała 
współpracę z tą firmą na podstawie umowy. 

Ad. 2. Opisana firma wyłapała z naszego terenu pięć bezdomnych psów. 

Ad. 3. Koszt realizacji powyższego zadania wyniósł – 10 500 zł.  (zlecenie i ryczałt). 

 

Wójt 

Wiesław Nasiłowski 

 

Sporządziła: 

Bożenna Kok 

 



 
Argos/BOZ  

Od: "Beata Homontowska" <beata.homontowska@podkowalesna.pl>
Do: <boz@boz.org.pl>
Wysłano: 30 marca 2012 11:35
Dołącz: beata_homontowska.vcf
Temat: odpowiedz na pismo o udzielenie informacji publicznej

Strona 1 z 1

2012-08-15

Witam serdecznie, 
Nawiązując do Państwa pisma o udzielenie informacji  publicznej na  
temat sposobu i skutków wykonywania zadania „ opieki nad bezdomnymi  
zwierzętami i ich wyłapywania” przewidzianego ustawą o ochronie  
zwierząt, informujemy że: 
 
Miasta Podkowa Leśna na rok 2011 miało podpisane umowy: 
- na wyłapywanie zwierząt z terenu  miasta  z firmą Usługowo -Handlowej  
AGRO 
   Pomarzany  Jan Kuczera  z siedzibą 05-849 Brwinów przy ul.  
Słowańskiej 24.  Wynagrodzenie ryczałtowe wynosiło 702 zł brutto 
- ze Schroniskiem w Milanówku przy ul. Brwinowskiej 48, które jest  
prowadzone przez Fundację im.-120 leciu Towarzystwa Opieki nad  
Zwierzętami w Polsce ul. Pilicka 13m 1w Warszawie. Umowa dotyczyła  
bezdomnych zwierząt z terenu naszego miasta. W roku 2011 wyłapano 4 psy.  
Wynagrodzenie ryczałtowe w roku 2011 wynosiło 1500zł. Kwota stanowiła  
zryczałtowaną  opłatę miesięczną naliczaną z tytułu  gotowości przyjęcia  
  oraz 1500zł za każde zwierzę przyjęte do schroniska . 
 
  Koszt  całkowity na 2011 rok wynosił 25116 zł. brutto . 
 
Z poważaniem 
Inspektor 
Beata Homontowska 
ul .Akacjowa 39/41 
05-807 Podkowa Leśna 
 
 
 
 



 
Argos/BOZ  

Od: "rolnictwo" <rolnictwo@policzna.ugm.pl>
Do: <boz@boz.org.pl>
Wysłano: 13 kwietnia 2012 10:13
Temat: Opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie Policzna

Strona 1 z 1

2012-08-12

Dzień Dobry 
W odpowiedzi na pismo z dnia 26.03.2012r. informuję: 
1. Gmina Policzna nie ma podpisanej stałej umowy na wyłapywanie bezdomnych zwierząt. Doraźnie 
bezdomne psy odbierało schronisk ow Puławach. 
2. W 2011 r. wyłapano 2 szt. psów, 
3. Koszt wyłapania zwierząt w 2011 r. to 1188zł. brutto. 
Z poważaniem 
Robert Strzelecki 
tel. 486770039 



URZĄD GMINY POMIECHÓWEK
WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA i ROLNICTWA
05-180 Pomiechówek
ul. Szkolna l A

WOŚ.6140.10.2012

tel: 765-27-22
fax: 765-27-10

Pomiechówek, dn. 03 kwietnia 2012r.

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacja dla Zwierząt „Argos"

ul. Garncarska 37A
04-886 Warszawa

W odpowiedzi na Państwa pismo z dnia 26 marca 2012r., które wpłynęło do tut. urzędu

w dniu 28 marca 2012r., informuję, że w 2011 roku Gmina Pomiechówek posiadała stałe umowy na

odławianie bezpańskich zwierząt z firmą „Błizzard" Bartosz Gadziomski, Błędowo 14A,

05-180 Pomiechówek oraz w zakresie opieki nad nimi z Fundacją „Schronisko dla bezdomnych

zwierząt w Józefowie" z siedzibą w Józefowie przy ul. Strużańskiej 15, 05-119 Legionowo.

Wyłapano i przekazano do schroniska łącznie 32 psy. Koszt odławiania wyniósł 12 201,99 zł,

a koszt utrzymania w schronisku 35 000,00 zł. Razem koszt realizacji całego zadania wyniósł

47 201,99 zł. Formą płatności była jednorazowa opłata za każde umieszczone i oddane pod opiekę

w schronisku zwierzę.

Otrzymują:

1. Adresat
2. a/a



G M I N Y
Krótka 1. 05-326 POŚWIĘTNE

woj. mazowieckie

Poswiętne, dnia 4 kwietnia 2012 r.
Or. 1431.28.2012

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji dla Zwierząt „Argos"

ul. Garncarska 37 A
04-886 Warszawa

Odpowiadając na wniosek w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej z dnia
28 marca 2012r. dotyczącej sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka nad
bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie" informuję, co następuje:

Ad. l
W roku 2011 Gmina Poswiętne miała podpisaną stałą umowę
z Przedsiębiorstwem Wielobranżowym „PERRO" na usługi w zakresie wyłapywania
bezdomnych zwierząt i przekazywania ich do schroniska.

Ad. 2
W 2011 r. odłowiono 12 sztuk psów bezdomnych oraz 3 ślepe mioty znajdujące się na
terenie gminy Poswiętne.

Ad. 3
Koszt realizacji całego zadania w 2011 r. to 24.169,50 zł. Opłata była dokonywana za
jednorazowe odłowienie i dostarczenie zwierząt do schroniska.



U R Z Ą D G M I N Y

V" -Koloni,
Promna 02.04.2012

RL.6140.4.2012

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
Fundacji dla Zwierząt „Argos"

ul. Garncarska 37 A
04-886 Warszawa

W odpowiedzi na pismo z dnia 26.03.2012 r. w sprawie udzielenia
informacji publicznej na temat sposobu i skutków wykonywania zadania
„ opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie „ Urząd Gminy
w Promnie podaje informację:

1. Gmina nie ma na stałe podpisanej umowy z firmą zajmującą się
wyłapywaniem bezdomnych zwierząt. W sytuacji zgłoszenia bezdomnego
zwierzęcia Gmina ma stały kontakt z firmą Usługi Komunalne Elżbieta
Maria Kęcik, Mieczysławówka 26, 05-600 Grójec, która wykonuje usługę na
podstawie umowy zlecenia.

2. W 2011 r. w/w firma wyłapała jednego bezdomnego psa.
3. W 2011 r. jednorazowy koszt wyniósł 835 zł.



U R Z Ą D G M I N Y
P R Z A S N Y S Z

ul. Św. St. Kostki 5, 06-300 Przasnysz
tel./fax (29) 752 27 09

Gpk. 6140.1.2012 Przasnysz, dn. 05.04.2012

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

Odpowiadając na wniosek z dnia 26 marca 2012 r (data wpływu do tut. Urzędu

28.03.2012r.) dotyczący udzielenia informacji publicznej na temat sposobu i skutków

wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie"

przewidzianego ustawą o ochronie zwierząt Gmina Przasnysz informuje, że w roku 2011

udzielała doraźnych zleceń na wyłapywanie bezdomnych zwierząt i zapewnianie im dalszej

opieki w schronisku dla Bezdomnych Zwierząt s.c. w Ostrowi Mazowieckiej. Z tytułu

realizacji całego zadania tj. wyłapywanie i dostarczenie do schroniska trzech bezdomnych

psów Gmina Przasnysz poniosła koszt w wysokości 7503,62 zł. i była to jednorazowa forma

płatności za umieszczenie w schronisku.

mgr inż. i Cofe^W/Szotocrt
Kierownik tf ifełatujGospodarki

Przestrzel nej i komunalne;



w Przesmykach
08-109 Przesmyk; Przesmyki, dn. 28.03.2012 r.

REG: 000 ̂
'•••4-H1W.2

i i . l 6-05-425

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacja dla Zwierząt „Argos"

ul. Garncarska 37A
04-886 Warszawa

W nawiązaniu do wniosku z dnia 26 marca 2012 r. dotyczącego sposobu opieki nad

bezdomnymi zwierzętami oraz ich wyłapywania przez Gminę Przesmyki - Wójt Gminy

Przesmyki informuje, że w 2011 roku gmina Przesmyki nie udzielała żadnych zleceń

jednorazowych, ani nie miała podpisanej umowy stałej na wyłapywanie bezdomnych

zwierząt. W związku z powyższym w 2011 roku gmina nie poniosła wydatków w tym

zakresie.

Sprawę prowadzi:
Inspektor Marek Zalewski
tel. 25 641-23-22

it

TA

ffwska



u RS AD G:.:T:"T
, :

.
Przyłęk, dnia 12.04.2012 rok

. '•• • ' _^

GBO.6140.5.2012

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

W nawiązaniu do pisma z dnia 26 marca 2012 r, (data wpływu 29.03.2012r) Urząd
Gminy w Przyłęku informuje, że w 2011 roku gmina nie miała stałej umowy na wyłapywanie
bezdomnych zwierząt. Żadne z pobliskich schronisk nie wyraziło zgody na podpisanie z nami
umowy ze względu na brak miejsc.

Sprawę orowadzi: - ,
R Małek DlRCUP^ Bocian
tel. 48 6773016 wew. 46 SEKRETARZ GMINY



URZĄD GWiNY i MIASTA
FYzysu v

PL Koli»rga11
26-400 Przysucha

MK. 6140.04.2012

Przysucha, dnia 11.04.2012r.

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

W odpowiedzi na Państwa pismo z dnia 29.03.2012r. /data wpływu/ dotyczące
udzielenia informacji na temat sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka nad
bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie", Urząd Gminy i Miasta w Przysusze informuje,
że w roku 2011 Gmina posiadała /i nadal posiada/ umowę z Przedsiębiorstwem Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Przysusze na wyłapywanie bezdomnych psów
z terenu tut. gminy i zapewnienie im dalszej opieki.

Na rok 2011 ustalono opłatę ryczałtową za wykonanie powyższych zadań
w wysokości 2460 zł brutto na miesiąc.

W omawianym okresie z terenu gminy i miasta Przysucha wyłapano l O sztuk
bezdomnych psów.

Otrzymuje:
l/Adresat
2/a/a

Z upowi

mgr i

ienia Burmistrza
k W y d z i a ł u

nż. Jerzy Wolak



-000545366- NIP 798-11 -85-220
UR:Z:ĄD O M l IM Y

w PRZYTYKU
woj. muzowieckie

26-650 Przytyk, ul. Zachęta 57
tel. 48 618 00 95; 6180087

R.6140.2.3.2012 Przytyk, 13.04.2012 r.

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji dla Zwierząt „Agros'

ul. Garncarska 37A
04-886 Warszawa

W nawiązaniu do pisma z dnia 26 marca 2012 r. o udzielenie informacji dotyczących
realizacji w gminach zapisów Ustawy o ochronie zwierząt, Urząd Gminy w Przytyku
informuje:

1. Gmina Przytyk nie zawarła umów na odławianie bezdomnych zwierząt z naszego
terenu na rok 2011.

2. Gmina Przytyk nie zawarła umów z żadnym schroniskiem dla zwierząt na rok 2011.
W odległości 50km żadne schronisko dla zwierząt nie chce podpisać umowy na odbiór
bezdomnych zwierząt ze względu na przepełnione schroniska.

3. Koszty realizacji zadania w 2011 r. to kwota 600 zł ( na uśpienie 6 psów.)



URZĄD MIEJSKI
06-100 Pułtusk
ul. Rynek 41

PUŁTUSK, dn. 2011-04-02

KRŚ.6140.10.2012/2

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

Urząd Miejski w Pułtusku uprzejmie informuje;

- w roku 2011 Gmina Pułtusk posiadała zawartą umowę na odłapywanie bezdomnych

zwierząt z terenu Gminy Pułtusk z Lecznicą Weterynaryjną Sklep Zoologiczne - Wędkarski

Stanisław Szymczyk, Płońsk ul. Młodzieżowa 17. Umowa zawarta została w wyniku

przeprowadzonego postępowania przetargowego. Jednocześnie informujemy, że do przetargu

przystąpił jeden podmiot. Odłapane zwierzęta przewożone były do schroniska w Celestynowie.

W 2011 roku z terenu Gminy wyłapano 32 sztuki psów dużych (dorosłych) oraz 9 sztuk

szczeniąt. Forma płatności -jednorazowa za umieszczenie zwierząt w schronisku. Ogólna kwota

przeznaczona z budżetu Gminy w 2011 roku na powyższy cel wyniosła 74 087,20 złotych brutto.

Sporządził: Koletta Krawczyk

Otrzymują:

1. adresat,

2. a.a



URZĄD GMINY PUSZCZA MARIAŃSKA Puszcza Mariańska 04.04.2012r.
i1' Stanisława Papczyńskiego 1

9b-330 Puszcza Mariańska
powiat 7vra'dowski, woj mazowieckie

(-1 m_Ąr c t M r-, , p j i pi r i. ^ . n jj, ,g

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

OS. 6140.1.18.2012

W nawiązaniu do pisma z dnia 26.03.2012r. (data wpływu do tut. Urzędu:
28.03.2012r.) w sprawie udzielenia informacji odnośnie organizacji wyłapywania
bezdomnych zwierząt, Urząd Gminy Puszcza Mariańska informuje, że:
- usługi związane z wyłapywaniem bezdomnych zwierząt świadczone były jako jednorazowe
zlecenia przez p. Zbigniewa Jaworskiego oraz od 26.08.2011 r. obowiązywała umowa z
Longinem Siemińskim prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą „Hotel dla Zwierząt
i Ptactwa Domowego Longin Siemiński" z siedzibą w Łodzi,
- w 2011 r. odłowiono 21 psów,
- wyłapywanie, utrzymanie i leczenie wyniosło 9112,20zł.

Z u

mgr
SEKR

WÓJTA



URZĄD
09-140 RACIĄŻ

r l. Adama Mickiewicza 17
POW. płoński, woj. mazowieckie Raciąż dnia 29.03.2012r.

iel. 23/679-11-63 fax 23/679-18-65

GKM.OŚ.GP.6134.1.2012

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
Fundacja dla Zwierząt „ARGOS"

ul. Garncarska 37A
04 - 886 Warszawa

W nawiązaniu do otrzymanego pisma z dnia 26.03.2012 w sprawie udzielenia
informacji na temat skutków wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi
zwierzętami i ich wyłapywanie „ przewidzianego ustawą o ochronie zwierząt.

Urząd Miejski w Raciążu uprzejmie informuje, iż nadal nasz teren jest
obsługiwany przez firmę - Specjalistyczna Lecznica Małych Zwierząt Stanisław
Szymczyk 09-100 Płońsk ul. Młodzieżowa 17, która posiada stosowne uprawnienia
do wyłapywania bezdomnych zwierząt.

Z poważaniem



U R Z Ą D G M I N Y
OćH 40 Raciąż, oow. ptonski

woj. mazowiecKie Raciąż,dnia 29 marca 2012r

RRG.6140.5.2012

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji dla Zwierząt „Argos"

ul. Garncarska 37A
04-886 Warszawa

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, Urząd Gminy Raciąż odpowiada na pytania:

1. Czy i z kim gmina miała w 2011 r. stałe umowy albo udzielała zleceń na wyłapywanie

bezdomnych zwierząt i/lub zapewnienie im dalszej opieki?

Gmina Raciąż w 2011 r. nie zawarła stałych umów na wyłapywanie bezdomnych zwierząt,

odławianie bezdomnych zwierząt zlecane jest Lecznicy Weterynaryjnej w Płońsku,

ul. Młodzieżowa 17, reprezentowanej przez Lek. wet. Stanisława Szymczyka.

2. Jakie są zbiorcze dane liczbowe o zwierzętach wyłapywanych i/lub utrzymywanych na koszt

gminy w 2011 r. ?

Zwierzęta wyłapane - O

Zwierzęta utrzymywane na koszt gminy w 2011 r. - O

3. Jaki był koszt realizacji całego zadania i jaka była forma płatności za opiekę?

Koszt realizacji całego zadania - O zł.

. Wójta

mgr
Otrzymują.: K i e r o w n i k Referatu
J^ adresat . Ro
2. a/a

AS/AS



URZĄD GMINY w Radzanowie
Plac Piłsudskiego 26

06-540 Radzanów
POW. mtewsKi woj. mazowreck/e

tPi (023) 679-80-33, 34, 35
NlP56tS-147 Regon 000536290

Radzanów, dnia 19-04-2012 r.

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

W odpowiedzi na Państwa wniosek o udzielenie informacji publicznej Urząd
Gminy w Radzanowie informuje, że w roku 2011 gmina nie miała stałej umowy na
wyłapywanie bezdomnych zwierząt i zapewniania im opieki.

W roku 2011 gmina nie udzielała też doraźnych zleceń na wyłapywanie
bezdomnych zwierząt.

mgr Rcfał Nowakowski
Kierownik Referatu Infrastn.kt.r



URZĄD GMINY W RASZYNIE

OŚGK.6140.3.2012.JB Raszyn, dnia 5 kwietnia 201 Ir.

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

W związku z wpłynięciem do Urzędu Gminy Raszyn pisma z dnia 26 marca 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 informuje co następuje:

1. Umowa na wyłapywanie bezdomnych zwierząt w 2011 r. była podpisana z Panem Jackiem
Wojcieszakiem prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą „Pensjonat Dla Zwierząt
Domowych" z siedzibą w 96-313 Jaktorowie, Budy- Grzybek przy ul. Potockiego 137.
2. Umowa na przyjmowanie zwierząt zarówno w 2009 jak i 2010r. była zawarta z Fundacją
im. 120 lecia Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami w Polsce ul. Pilicka 13 m l,
02-629 Warszawa.
2. Koszt realizacji całego zadania składającego się umów na wyłapywanie i umieszczanie
w schronisku bezdomnych zwierząt w 2011 r. wyniósł 36015,30zł. Płatności w formie
faktury wystawianej na koniec danego miesiąca z rozłożeniem na poszczególne sztuki.
Opłata jednorazowa za umieszczenie w schronisku bezdomnego zwierzęcia wynosiła
w kwocie ISOOzł, natomiast ryczałt za gotowość wynosił w kwocie ISOOzł.
Opłata za wyłapanie bezdomnego zwierzęcia z terenu Gminy Raszyn wynosiła w kwocie
578, l O zł brutto

Z poważaniem
>. Wójta

i Wójta r

v<(t/v>jU\)
Otrzymują : myr inż. MfcPDŚ&w Ckmielewski
1. Adresat
2. A/a.

ul. Szkolna 2a 05-090 RASZYN tel.: (22) 73)$ 77 70 (22) 70177 77 fax: (22) 701 77 78
www.raszyn.pl e-mail: ratusz@raszyn.pl

BANK SPÓŁDZIELCZY RASZYN, Nr konta: 65 8004 0002 2001 oooo 0316 0001
NIP: 522-20-65-126



URZĄD GMINY
w Regiminie Regimin 2012-04-12

06-461 R e g i m i n
tel/fax: 23 681 1756

NrSG.6140.3.2012

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

Odpowiadając na wniosek o udzielenie informacji publicznej z dnia 26
marca 2012r. Urząd Gminy w Regiminie informuje , że gmina od dnia 11 grudnia 2006r. ma
na stałe podpisaną umowę na wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy i
utrzymywanie ich w schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Pawłowie z
Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych Sp.z.o.o. w Ciechanowie ul. Gostkowska 83.
W roku 2011 gmina zleciła złapanie jednego bezdomnego psa i jego przechowanie w
schronisku dla zwierząt . Ogółem w ciągu roku w schronisku przebywały 4 psy z terenu
Gminy Regimin.
Koszt realizacji całego zadania w roku 2011 wyniósł 10063 zł. Jest to comiesięczna opłata
za pobyt psów w schronisku , należność za złapanie psa i usługa weterynaryjna.

mer Mafcarzata Kosipska
S E K R E T A R Z G M I « Y



REPKI

jj dnja 29.03.2012 r.

In.G.Km. 1431.1.2012

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
Fundacji dla Zwierząt „Argos"

Ul. Garncarska 37A

04-886 Warszawa

W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej z dnia 26.03.2012 r. Urząd

Gminy Repki uprzejmie informuje ze Gmina Repki w 2011 r. nie podpisała stałej umowy

na wyłapywania bezdomnych zwierząt i nie udzielała doraźnych zleceń

na wyłapywanie bezdomnych zwierząt.

Gmina Repki nie posiada zbiorczych danych o ilości zwierząt wyłapanych i utrzymywanych

na koszt Gminy. W związku z powyższym Gmina Repki nie poniosła kosztów na w/w zadania.



Burmistrz Gminy Różan
Różan, dnia 11.04.2012 r.

OŚ.6140.14.2012

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

Odpowiadając na wniosek z dnia 26 marca 2012 r. w sprawie udzielenia informacji
publicznej na temat sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi
zwierzętami i ich wyłapywanie" uprzejmie informuję:

1. Gmina Różan w 2011 r. miała podpisaną umowę z Firmą Usługowo - Handlową
„CANIS" Wiesława Rykowska ul. Sikorskiego 10/3, 07-410 Ostrołęka na
wyłapywanie, dostarczenie do schroniska i zapewnienie opieki bezdomnym
zwierzętom,

2. zostało wyłapanych i utrzymywanych na koszt gminy w 2011 r. - 19 szt. psów,
3. koszt realizacji całego zadania za 2011 r. wyniósł: 28 808,50 zł., forma płatności za

opiekę była jednorazowa za umieszczenie w schronisku.

wz. BURMISTRZA GMINY
(j

Rozalia Barbaf/Sawianowska
SEKREmRZ GMINY



                                                                                                           Rybno dn. 16.04.2012r 
 
 
 
RGK 6140.6.2012 
 
 
 
                                                                                              Biuro Ochrony Zwierząt  
                                                                                              Fundacja dla Zwierząt „ Argus” 
                                                                                              ul. Garncarska 37A 
                                                                                              04-886 Warszawa  
 
 
 
 
 
 
W odpowiedzi na Państwa wniosek  z dnia 28.03.2012r. o udzielenie  informacji publicznej na 
temat  sposobu i skutków wykonywania zadania „ opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich 
wyłapywanie” przewidzianego ustawą o ochronie zwierząt  Gmina Rybno informuje, że: 
 
 
1.Gmina Rybno w 2011r.   miała zawartą umowę na opiekę  nad bezdomnymi zwierzętami z Panem 
    Zbigniewem Moraczewskim prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą: 
   Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt Domowych  „ Przyjaciel ” w Kotliska 13, 99-300 Kutno 
   oraz  umowę  z Panem Zbigniewem  Szczechowiczem prowadzącym firmę usługową 
 „ Herkules ” z/s  w  Kotliska 6,  99- 300 Kutno na wyłapywanie bezdomnych psów i odwiezienie 
   ich do schroniska. 
 
 

2.  W 2011 roku w schronisku przebywały 4 psy. 
 
3. Koszty poniesione w 2011r.   przez Gminę wyniosły : 
               6173.91zł –    opieka zgodnie z zawarta umową ze schroniskiem,  
               500,00 zł  -     umowa z wyłapywaczem od lipca 2011r. 
               450,00 zł   -    opieka wet. pobyt w lecznicy 
               283,27 zł   –    zakup karmy na dożywianie 



Zakład Gospodarki Komunalnej
W Rzalniku

07-203 Riąinlk, ml. Jesionowa 3
Rząśnik18.04.2012r.

ZGK/MŁ/7062/1/2012

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

W odpowiedzi na Wasze pismo z dnia 26.06.2012r, dotyczące
opieki nad bezdomnymi zwierzętami uprzejmie informujemy:

1. W 2011 r. Gmina Rząśnik podpisała umowę na wyłapywanie
bezpańskich zwierząt z terenu gminy ze Schroniskiem dla
bezdomnych zwierząt w Ostrowii Mazowieckiej przy
ul. Bąkówka

2. w 2011 r. z terenu gminy wyłapano i umieszczono w
schronisku 7 bezpańskich psów

3. Koszt realizacji zadania wynosił ogółem 12 339,13zł, w tym
ryczałt 4059 zł, przyjęcie i utrzymanie - 10 159,80zł

4. wyłapanie i dostarczenie do schroniska -2179,33zł

Kierow/ik
Zakładu GospodaAi Komunalnej

w Rzgsniku

mgr



 
Argos/BOZ  

Od: "Maciej Gumowski" <mgumowski@rzekun.net>
Do: <boz@boz.org.pl>
Wysłano: 13 kwietnia 2012 12:34
Temat: Odpowiedź na wniosek z dnia 26 marca 2012 r.
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Witam 
 
W odpowiedzi na wniosek uprzejmie informuję: 
 
Ad. 1 
W 2011 roku gmina Rzekuń udzielała doraźnych zleceń na wyłapywanie  
bezdomnych zwierząt i zapewnienie im opieki firmie CANIS Wiesława  
Rykowska 07-410 Ostrołęka ul. Sikorskiego 10/3. 
 
Ad.2 
W ubiegłym roku z gminy Rzekuń wyłapanych i umieszczonych w schronisku  
zostało 6 szt psów. 
 
Ad.3 
Łączny koszt wyniósł 9600 zł Formę płatności ustanowioną jako  
jednorazową opłatę po każdym wykonanym zleceniu. 
 
 
Pozdrawiam 
 
Maciej Gumowski 
tel. 29 761-73-01 w. 140 



Urząd Gminy Rzewnie                                                                                                                                         

                                                                                                                 Rzewnie, 03.04.2012 r. 

 

AGR.6140.2.2012 

 
                                                                                BIURO OCHRONY ZWIERZĄT 
                                                                                  Fundacja dla Zwierząt ,,Argos” 
                                                                                          ul. Garncarska 37A 
                                                                                        04 – 886 Warszawa 
 

 

                                        Odpowiadając na wniosek z dnia 26 marca 2012 r. Urząd Gminy 
Rzewnie udziela odpowiedzi na pytania podane we wniosku 

1. Czy i z kim gmina miała w 2011 r. stałe umowy albo udzielała doraźnych zleceń na 
wyłapywanie bezdomnych zwierząt i/lub zapewnienie im opieki? 
- w 2011  r. nie mieliśmy podpisanej umowy ze schroniskiem. 

2. Jakie są zbiorcze dane o ilości zwierząt (psach/kotach) wyłapanych i/lub 
utrzymywanych na koszt gminy w 2011 r.? 
- w 2011 r. nie było zwierząt wyłapywanych i umieszczanych na koszt gminy w 
schronisku.  

3. Jaki był w  2011 r. koszt realizacji całego zadania i jaka była forma płatności za opiekę 
(jednorazowa za umieszczenie w schronisku, ryczałtowa, oparta na bieżącej ewidencji 
zwierząt przebywających pod opieką, inna)? 
-  Gmina nie poniosła żadnych kosztów. 
 
 
 
 
                                                                                                                           Wójt Gminy 
                                                                                                                 /-/ Wiesław Oborski 
 
 
 

 

Sporządziła:  
R Samsel 
Tel. 29 7613484 





W Ó J T
Gminy Sądowne . n - A / 1 « n i ~pow. węgrowski, woj. mazowieckie Sądowne, dnia 03.04.2012 r.

SS.6140.04.2012

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

Urząd Gminy Sądowne w odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej
z dnia 28 marca 2012 r., niniejszym informuje:

1. Gmina w 2011 r. miała podpisane porozumienie z Łukowskim Towarzystwem
Przyjaciół Zwierząt, ul. Międzyrzecka 41/36, 21-400 Łuków, które obejmuje
wyłapywanie bezdomnych zwierząt i zapewnienie im dalszej opieki. Były trzy
przypadki zlecenia wyłapania bezdomnych zwierząt Schronisku dla Bezdomnych
Zwierząt w Ostrowi Mazowieckiej.

2. Wyłapanych i utrzymywanych na koszt gminy w 2-011 r. było to 23 szt. zwierząt.
3. Koszt realizacji całego zadania w 2011 r. wyniósł 11 518,13 zł. W przypadku

porozumienia z Łukowskim Towarzystwem Przyjaciół Zwierząt była to opłata
ryczałtowa i wynosiła 3 600 zł. W przypadku Schroniska dla Bezdomnych
Zwierząt była to opłata jednorazowa za umieszczenie zwierzęcia w schronisku
i wynosiła 7 918,13 zł.

inż.

Spra\ve prowadzi:
Renata Urbankowska
podinspektor ds. społecznych
tel. (025) 675 33 08

Tracz



URZĄD GMINY
w Sannikach Sanniki Hn 701? 04 04

powiat gostyniński. woj. mazowieckie ^MUllKl, Oli. ZU1Z-U4 U4
09-540 Sanniki, tel. 277-68-51

R.6140.03.2012

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT

Fundacji dla Zwierząt „Argos"

ul. Garncarska 37 A

04-886 Warszawa

Urząd Gminy w Sannikach w odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji

publicznej dotyczącej sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka nad

bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie" informuje, że:

1. Gmina Sanniki posiadała na rok 2011 podpisane umowy:

a) wyłapywanie bezdomnych zwierząt - F.U. "HERKULES" Zbigniew

Szczechowicz Kotliska 6, 99-300 Kutno

b) schronisko dla zwierząt - Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt Domowych

„Przyjaciel" Zbigniew Moraczewski Kotliska 13, 99-300 Kutno

2. Ilość zwierząt utrzymywanych na koszt Gminy Sanniki zgodnie z uzyskanym

ze schroniska rozliczeniem za grudzień 2011 roku wynosiła 17 psów.

3. Koszty całego zadania polegającego na wyłapywaniu bezdomnych zwierząt,

umieszczaniu ich w schronisku oraz opiece wynosiły w 2011 r. 29 975 zł brutto.

Forma płatności za opiekę i pobyt zwierząt w schronisku oparta była na

bieżącej ewidencji zwierząt przebywających pod opieką schroniska.

L up. Wójta Gminy Sanniki
Sekretarz Gminy Sanniki

~*t^S« W-£ farf *"*""jmgr in?.. rioir Xkrmierinv

Otrzymują:

1. Adresat - Biuro Ochrony Zwierząt Fundacji dla Zwierząt „Argos"

2. a/a



WÓJT GMINY
SARNAKI
powiat łosicki Sarnaki, dnia 29 marca 2012

BIURO

OCHRONY ZWIERZĄT

Fundacji dla Zwierząt „Argos"

Ul. Garncarska 37A

04-886 Warszawa

Na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r o dostępie do informacji publicznej

(Dz. U. Nr 112, póz. 1198 ze zni.) informuję, że Gmina Sarnaki nie ma podpisanej stałej umowy

na wyłapywanie bezdomnych zwierząt, lecz udzielane było zlecenie (interwencyjnie)

Łukowskiemu Towarzystwu Przyjaciół Zwierząt, powiat łukowski oraz Przedsiębiorstwu

Wielobranżowemu PERRO Marzena Golańska Mińsk Mazowiecki. W 201 Ir koszt realizacji

zadania odłowienia bezpańskich psów oraz umieszczenia ich w schronisku wyniósł 8249 zł.

Łącznie z terenu gminy Sarnaki odłowiono w 2011 roku 20 bezdomnych psów. Brak zbiorczych

danych liczbowych o zwierzętach utrzymywanych na koszt gminy.

mgr^ndrzej Lipka



OŚRiL.6140.7.2012        Serock, dnia 05.04.2012 r. 
 
 
 
 
 

  
Biuro Ochrony Zwierząt 

 Fundacji dla Zwierząt „Argos” 
 
 
 
 
 
 

Odpowiadając na pismo z dnia 26 marca 2012 roku Urząd Miasta i Gminy w Serocku informuje, 
że zadania w zakresie zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom w 2011 roku, zlecone były na 
podstawie zawartej umowy Fundacji „Centrum Ochrony Środowiska”, ul. Dąbrowskiego 18,  
05-190 Nasielsk. 

Wyłapywaniem i transportowaniem zwierząt do schroniska w 2011 roku zajmował się Gabinet 
Weterynaryjny Marta Iwan-Kochańska, ul. Zielona 1A, 05-140 Serock. Do schroniska znajdującego się 
w miejscowości Chrcynno, przekazano w ubiegłym roku 40 bezdomnych zwierząt. Całkowity koszt 
realizacji zadania wyniósł 63 745,60 zł brutto. Forma płatności jednorazowa za złapanie i transport do 
schroniska wynosiła 393,64 zł, natomiast za umieszczenie 1 zwierzęcia w schronisku wynosiła 1200 zł 
brutto. Faktury były rozliczane co miesiąc, przelewem. 

      
Z poważaniem 
Beata Druchniak 
Inspektor ds. ochrony środowiska 

 
           



                        Siemiątkowo,  dnia 29 marca 2012 r. 

 

 

SZK.6140.1.2012 

                          BIURO OCHRONY ZWIERZĄT 

                Fundacji dla Zwierząt „Argos” 

                  KRS: 286138 

                      ul. Garncarska 37 A 

                      04‐886 Warszawa 

 

 

  W odpowiedzi na wniosek dot. sposobu i skutków wykonywania zadania  „opieka nad 

bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie” oświadczam, że: 

1. gmina nie miała w 2011 r. stałych umów  i nie udzielała doraźnych zleceń na 

wyłapywanie bezdomnych zwierząt i /lub zapewnianie im opieki 

2. nie posiadaliśmy zwierząt (psów/kotów) wyłapanych i/lub utrzymywanych na koszt 

gminy w 2011 r. 

3. gmina nie poniosła w 2011 r. kosztów realizacji całego zadania. 

 

 

 

 

Z poważaniem 

 

  /‐/ mgr Piotr Kostrzewski 



Urząd Gminy w Sienmcy
05-332 Siennica, ul. Kołbielska l

N1P 822-14-65-090
tel. 025 757 21 51, fax 025 757 20 95

R. 6140.5.2012 Siennica, dnia 29.03.2012r.

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacja dla Zwierząt „Argos"

ul. Garncarska 37A
04-886Warszawa

W nawiązaniu do pisma z dnia 26.03.2012r. Urząd Gminy w Siennicy podaje poniższe
informacje:

1. W roku 2011 podmiotem świadczącym usługi zapewnienia opieki bezdomnym
zwierzętom było Przedsiębiorstwo Wielobranżowe PERRO Zamienię ul. Leśna 23,
05-300 Mińsk Mazowiecki,

2. W roku 2011 wyłapano 21 szt. psów.
3. W roku 2011 koszt realizacji wyniósł 31.796 zł. Wszystkie faktury VAT zapłacone

zostały przelewem bankowym.

ieliński



URZĄD GMINY
27-350 Sienno
ul. Rynek 36/40

3786-018; fax 3786-1
Sienno, dn. OJ,04.2012

Biuro Ochrony Zwierząt

Fundacja dla zwierząt „Agros"

ul. Garncarska 37A

04-886 Warszawa

W odpowiedzi na wniosek z dnia 26 marca 2012 o udzielenie informacji publicznej na
temat sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich
wyłapywanie Wójt Gminy Sienno informuje, że:

1. Gmina Sienno w 2011 roku nie zawierała na stałe umów z żadnym podmiotem oraz
nie udzielała doraźnych zleceń na wyłapywanie bezdomnych zwierząt i zapewnienie
im opieki.

2. Gmina nie prowadzi ewidencji dotyczącej ilości wyłapanych zwierząt lub
utrzymywanych na koszt gminy gdyż nie prowadzi wyłapywania i utrzymywania
zwierząt.

3. W związku z w/w gmina nie ponosiła żadnych kosztów.

W ostatnim roku kilkukrotnie podejmowano działania mające na celu zapewnienie
opieki bezdomnym psom, jednakże wszystkie schroniska w promieniu 200 km odmówiły
pomocy argumentując odmowę przepełnieniem i brakiem wolnych miejsc.

mgr Anq/o Zimak

Otrzymują:
(T) Adresat
2. A/a



WÓJT GMINY SIERPC e ^ • /n / ™i->09 - 200 S I E R P C oierpc, dnia 02 kwietnia 2012 roku
Ul. Biskupa Floriana tf

woj. mazowieckie
Tel./fax 275-57-01

RGP.6140.9.2012

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
Fundacji dla Zwierząt „Argos"

ul. Garncarska 3 7A
04-886 Warszawa

Stosownie do Państwa wniosku z dnia 26 marca 2012 roku (data wpływu do Urzędu

Gminy w Sierpcu - 28 marca 2012 roku) o udzielenie informacji publicznej dotyczącej

sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich

wyłapywanie " przesyłam przedmiotowe dane.

1. W 2011 roku Urząd Gminy w Sierpcu miał podpisaną umowę w zakresie

wyłapywania bezdomnych psów i opieki nad bezpańskimi psami z terenu Gminy Sierpc

z Przedsiębiorstwem Handlowo - Usługowym „DANIEL" z siedzibą w Grudziądzu

przy ulicy Nad Torem l, 86-300 Grudziądz. Ponadto, w przypadkach zdarzeń drogowych

z udziałem zwierząt wymagających podjęcia natychmiastowych działań Urząd Gminy

w Sierpcu doraźnie zlecał wyłapanie lub transport lub opiekę dla bezdomnych zwierząt

innym właściwym podmiotom tj. Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej w Sierpcu

(odłowienie i transport zwierząt), Gabinet Weterynaryjny VET - PARTNER w Sierpcu

(opieka weterynaryjna).

2. W 2011 roku z terenu Gminy Sierpc wyłapano 11 bezdomnych psów

oraz 3 szczenięta. Dla jednego z psów znaleziono nowego właściciela jeszcze przed

przewiezieniem do Schroniska. Pozostałe zwierzęta zostały przewiezione do Schroniska

dla Bezdomnych Zwierząt w Węgrowie.

3. Łączny koszt realizacji zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich

RGP.6140.9.2012 Strona l z 2



_ . _ . _ _ l i ̂
09-200 s ! E^^F^C" Sierpc, dnia 02 kwietnia 2012 roku
Ul. Biskupa Floriana 4

woj. mazowieckie
Tel./fax 275-57-01

RGP.6140.9.2012

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
Fundacji dla Zwierząt „Argos"

ul. Garncarska 3 7A
04-886 Warszawa

Stosownie do Państwa wniosku z dnia 26 marca 2012 roku (data wpływu do Urzędu

Gminy w Sierpcu - 28 marca 2012 roku) o udzielenie informacji publicznej dotyczącej

sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich

wyłapywanie " przesyłam przedmiotowe dane.

1. W 2011 roku Urząd Gminy w Sierpcu miał podpisaną umowę w zakresie

wyłapywania bezdomnych psów i opieki nad bezpańskimi psami z terenu Gminy Sierpc

z Przedsiębiorstwem Handlowo - Usługowym „DANIEL" z siedzibą w Grudziądzu

przy ulicy Nad Torem l, 86-300 Grudziądz. Ponadto, w przypadkach zdarzeń drogowych

z udziałem zwierząt wymagających podjęcia natychmiastowych działań Urząd Gminy

w Sierpcu doraźnie zlecał wyłapanie lub transport lub opiekę dla bezdomnych zwierząt

innym właściwym podmiotom tj. Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej w Sierpcu

(odłowienie i transport zwierząt), Gabinet Weterynaryjny VET - PARTNER w Sierpcu

(opieka weterynaryjna).

2. W 2011 roku z terenu Gminy Sieq:>c wyłapano 11 bezdomnych psów

oraz 3 szczenięta. Dla jednego z psów znaleziono nowego właściciela jeszcze przed

przewiezieniem do Schroniska. Pozostałe zwierzęta zostały przewiezione do Schroniska

dla Bezdomnych Zwierząt w Węgrowie.

3. Łączny koszt realizacji zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich

RGP.6140.9.2012 Strona l z 2



/vt2 S'i

wyłapywanie" w 2011 roku, zgodnie z przedkładanymi (miesięcznie) fakturami przez

Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe „DANIEL" z siedzibą w Grudziądzu przy ulicy

Nad Torem l, 86-300 Grudziądz oraz przedkładanymi fakturami przez podmioty, o których

mowa w pkt l, wyniósł 80 436,80 zł (słownie: osiemdziesiąt tysięcy czterysta trzydzieści

sześć złotych 80/100).

Spra\vę prowadzi: Joanna Karolewska tel. 24/275-23-31

Otrzymują:

l. Biuro Ochrony Zwierząt Fundacji dla Zwierząt „ Argos'

ul. Garncarska 3 7A

04-866 Warszawa

+ adres e-mail: boz@boz.org.pl

2. a/a.

RGP.6140.9.2012 Sirona 2 z 2



J R Z Ą D G M J N Y
Socbac>, Sochaczew, 16.04.2012r.

'ib-i-JU Sochaczew, ui. ńaszawska 115

OS. 6140.6.2012

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
Fundacji dla Zwierząt „Argos"

ul. Garncarska 37A
04-866 Warszawa

W odpowiedzi na wniosek z dnia 29 marca 2012r. dotyczący udzielenia
informacji na temat sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi
zwierzętami i ich wyłapywanie", Wójt Gminy Sochaczew informuje, że Gmina Sochaczew:

ma zawartą umowę na wyłapywanie bezdomnych zwierząt z Panem Wiesławem
Szymonowiczem;

w 2011 r. wyłapano i oddano do schroniska 10 sztuk psów
w 201 Ir. koszt całego zadania wyniósł 22.000,-zł. (za 2 sztuki psów opłata była
jednorazowa za umieszczenie w schronisku, natomiast pozostałe oparte na bieżącej
ewidencji).

sekre tarz Gminy

Otrzymują;

Adresat x l
2. a/a



 
Argos/BOZ  

Od: "Szymon Leśniczuk" <szymonlesniczuk@gmail.com>
Do: <boz@boz.org.pl>
Wysłano: 17 kwietnia 2012 08:55
Temat: Urząd Miasta Sokołó Podlaski - informacja dot. schroniska

Strona 1 z 1

2012-08-12

Odpowiadając na wniosek z dnia 26 marca 2012 r. Urząd Miasta w Sokołowie Podlaskim 
przesyła w załączeniu wymagane informacje: 
 
1. Miasto Sokołów Podlaski w roku 2011 posiadało umowę z Panem Zawadzkim Maciejem na 
wyłapywanie bezdomnych zwierząt oraz na opiekę nad zwierzętami z Miejskiego Schroniska 
Bezpańskich Zwierząt. 
 
2. Na koniec roku 2011 w Miejskim Schronisku przebywało 26 psów. 
 
3. Koszt realizacji zadania wyniósł w roku 2011 26.115,01 zł brutto. W koszt wchodziła 
ryczałtowa opłata za opiekę nad zwierzętami oraz wyłapywanie zwierząt oraz opłaty (na 
podstawie faktur) za zakup pokarmu i leczenie oraz profilaktykę weterynaryjną. 
 
--  
Pozdrawiam. 
Szymon Leśniczuk 



URZĄD GMINY
08-300 Sokołów Podlaski

ul. Wolności 44
woj. mazowieckie Sokołów Podlaski, dnia 04.04.2012r

IGKiOŚ.6140.6.2012

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

Urząd Gminy w Sokołowie Podlaskim w odpowiedzi na pismo z dnia 26 marca 2012 roku
informuje: W 2011 roku Nasza Gmina nie miała podpisanej stałej umowy na wyłapywanie
bezdomnych zwierząt i zapewnienie im dalszej opieki. Ponadto w 2011 roku na podstawie
doraźnych zleceń dla Schronisko NOMADA Dominik Szostak, Długa Kościelna
ul.Szczęśliwa 35, 05-074 Halinów , zostało złapane i dostarczone do schroniska 4 psy. Za
złapanie i zapewnienie psom dalszej opieki poniesiono w 2011 roku koszty w kwocie 7.011 zł.

Z poważaniem

>gr inż. Marcin Pasik

Sprawę prowadzi.
Hryp Barbara
Tel :(25)781 25 31





URZĄD GMINY SOŃSK
06-430 Sońsk, ul. Ciechanowska 20

'.el. 23 671 30 85, fax: 236713822

NIP 566-16-02-709, REGON: 000551214
Sońsk, dnia 02.04.2012 r.

IP.6140.5.2012

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

W odpowiedzi na pismo z dnia 26.03.2011 roku (data wpływu: 29.03.2011 r.) dotyczące

podania informacji o sposobie zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom na terenie Gminy

Sońsk, Urząd Gminy Sońsk uprzejmie informuje, że posiada zawartą umowę na przyjmowanie i

zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym z Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych Spółka z o.

0. z siedzibą w Ciechanowie przy ul. Gostkowskiej 83. Ponadto informuję, że:

1. W 2011 roku Urząd Gminy w Sońsku wzywał PUK Sp z o .o. do wyłapywania bezpańskich

psów z terenu gminy Sońsk 15 razy. W wyniku przeprowadzonych akcji przez w/w firmę z terenu

gminy Sońsk wyłapano 24 psy (koszt wszystkich 15 akcji to 2365,42 zł), które umieszczono w

schronisku dla bezdomnych zwierząt w miejscowości Pawłowo.

2. Koszt związany z wyłapywaniem i utrzymywaniem zwierząt w schronisku opiewa na kwotę

48160,46 zł za 2011 rok. Wysokość płatności za opiekę wynika z bieżącej ewidencji zwierząt

przebywających pod opieką. W 2011 roku w schronisku dla zwierząt przebywało od 8 do 21 psów.

Ponadto informuję, że Urząd Gminy Sońsk w 2012 roku rozpoczyna akcję skierowaną do

mieszkańców Gminy Sońsk dotyczącą przygarnięcia psa ze schroniska dla bezdomnych zwierząt w

Pawłowie. Promocja adopcji zwierząt została zamieszczona na stronie internetowej Urzędu

www.sonsk.pl zakładka Schronisko dla bezdomnych zwierząt w Pawłowie/Psy do adopcji.

Z poważaniem

Z wp. WÓJTA
¥Katarzyna Ptasiewia

SEKRF/3P7 rtM!MV

Osoba do kontaktu: Dariusz Wiśniewski - inspektor d/s rolnych i ochrony środowiska
tel.23671-38-14
e-mail: d.wisniewski@sonsk.pl

Otrzymują:

\lJ Adresat

2. a/a



GMINY
05-304 STAN1SŁAWÓW

U4f wj Łowieckie Stanisławów,dnia 30.03.2012 r
tdW25-757-58-58,fax 25-757-58-57

RliGK 6074.2.2012

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

W odpowiedzi na pismo z dnia 26 marca 2012 roku w sprawie udzielenia informacji
publicznej na temat sposobu i skutków wykonywania zadania opieka nad bezdomnymi zwierzętami
i ich wyłapywanie informuję:

Odnośnie pkt l Gmina Stanisławów w 2011 roku miała (i ma) podpisaną umowę z
Przedsiębiorstwem PERRO, 05-300 Mińsk Maź, reprezentowana przez Panią Marzenę Golańską
zam Zamienię ul Leśna 23 a Gminą Stanisławów reprezentowaną przez Wójta Gminy .

Odnośnie pkt. 2 W roku 2011 z terenu Gminy Stanisławów zostało odłowionych i dostarczonych
do schroniska 3 psy.

Odnośnie pkt 3 Koszt realizacji wyniósł 4 797 zł, płatność przelewem.

Grcuźynazlagórska
Inspektor d/s goitobdarki gruntami.

rolnictwauJejSrtietwa



URZĄD GMINY
26-806 Stara Błotnica

pow. biatobrzeski
woj. mazowieckie

Stara Błotnica 03.04.2012 r.

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

W odpowiedzi na pismo z dnia 29.03.2012 r., Urząd Gminy w Starej Błotnicy
informuje, iż Gmina nie ma podpisanej umowy na wyłapywanie bezdomnych zwierząt,
ponieważ nie ma chętnego do wykonywania tego zadania.

Doraźnie bezdomne zwierzęta stwarzające zagrożenie dla ludzi wyłapywała Firma Handlowo-
Usługowa Leszek Żurowski.

W 2011 r. było wyłapane 11 bezdomnych psów.

Gmina na realizację opieki nad bezdomnymi zwierzętami wydała w 2011 r. kwotę 7650 zł.

W lutym 2012 r. Gmina Stara Błotnica zwróciła się do pięciu schronisk z województwa
mazowieckiego z prośbą o możliwość oddawania bezdomnych zwierząt wyłapanych z terenu
naszej gminy. W odpowiedzi dostaliśmy, że schroniska są przepełnione i nie są
zainteresowane przyjmowaniem zwierząt bezdomnych z terenu gminy.

Wobec powyższego proszę o pomoc w znalezieniu schroniska, które miałoby możliwości
przyjmowania bezdomnych zwierząt z terenu naszej gminy.

Za udzieloną pomoc z góry dziękuję.



Sterdyń, dnia 5 kwietnia 2012 r,

RGK.6140.3.2012

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
Fundacja dla zwierząt „Argos"

ni. Garncarska 3?A
04-886 Warszawa

Dotyczy wniosku o udzielenie informacji publicznej:

W nawiązaniu do Pisma z dnia 26,03,2012 r,, które do Urzędu Gminy Sterdyń wpłyńcie
dnia 28,03,2012 r, dotyczącego udzielenia informacji publicznej na temat sposobu i skutków
wykonywania zadania „ opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie" informuję

Ad. l , W 2011 roku Gmina Sterdyń nie miała stałych umów, ani nie udzielała doraźnych
na wyłapywanie bezdomnych zwierząt i / lub zapewnianie im opieki,

Ad.2, Nie ma zbiorczych danych o ilości zwierząt (psach/kotach) wyłapywanych i/lub
utrzymywanych na koszt gminy w 2011 r,

Ad.3. W 2011 nie były ponoszone koszty realizacji zadania.

Sprawę prowadzi:
Grażyna Saezuk
tel 25 787 00 04



 
Argos/BOZ  

Od: "Ochrona Środowiska" <srodowisko@babice-stare.waw.pl>
Do: <boz@boz.org.pl>
Wysłano: 13 kwietnia 2012 08:35
Temat: gmina stare babice
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Stare Babice, dnia 12 kwietnia 2012

ROŚ.6140.9.2012 

  
                                                                                  Biuro Ochrony Zwierząt 
                                                                                  Fundacja dla Zwierząt „Argos” 

                                                                                  ul. Garncarska 37 A 

                                                                                  04-886 Warszawa 

  
W odpowiedzi na Państwa pismo z dnia 26 marca 2012 roku, informuję: 
  

1.      W roku 2011 Gmina Stare Babice posiadała podpisaną umowę na utrzymywanie  
zwierząt w schronisku z Panem Zbigniewem Moraczewskim prowadzącym działalność 
gospodarczą pod nazwą:  Schronisko dla bezdomnych zwierząt domowych ,,Przyjaciel” 
Kotliska 13, 99-300 Kutno.   

2.      W tym samym okresie Gmina Stare Babice posiadała umowę na wyłapywanie 
bezdomnych zwierząt z lek. wet. Panem Andrzejem Małkowskim, prowadzącym 
przychodnię weterynaryjną w Latchorzewie, przy ul. Warszawskiej 236, gmina Stare
Babice.  

3.      W 2011 roku odłowiono i przekazano do ww. schroniska 17 psów.  
4.      W 2011 roku przekazano do adopcji 33 psy oraz 35 kotów. 
5.      Gmina Stare Babice za opiekę nad bezdomnymi zwierzętami przebywającymi w 

schronisku płaci za każdą dobę utrzymania jednego zwierzęcia. W 2011 roku stawka za 
dobę utrzymania 1 psa wynosiła 6,27 zł brutto. 

6.      Wydatki poniesione przez Gminę Stare Babice w 2011 roku na: 
- odławianie bezdomnych zwierząt, opiekę weterynaryjną i transport do 
schroniska:              
   52 040,97 zł 
- utrzymanie bezdomnych zwierząt w schronisku: 22 841,61 zł 
- sterylizacja, kastracja, elektroniczne znakowanie zwierząt: 4 970,06 zł  

  
  

                                                                                                                    Piotr Czajkowski 
                                                                                                                    Urząd Gminy Stare 
Babice 



Stoczek dn. 28.03.2012 
 

ON  1431.3.2012 
 
 
 

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

 
 
 

W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej z dnia  

26 marca 2012 na temat sposobu i skutków wykonywania zadania  ”opieka nad 

bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie” przewidzianego ustawą o ochronie 

zwierząt informuję, iż Gmina Stoczek  w 2011 nie podpisywała stałych umów oraz nie 

udzielała zleceń na wyłapywanie bezdomnych zwierząt. W związku z tym  

nie zachodziła potrzeba dalszego zapewnienia im opieki.  

Sytuacja bezdomnych zwierząt w naszej gminie jest sporadycznym zjawiskiem 

nie zachodzi więc potrzeba ich wyłapywania, a jeżeli taki problem wystąpi jest 

 on rozwiązywany na bieżąco. Dlatego też nie możemy podać państwu danych 

liczbowych, jak również poniesionych kosztów.    



Świercze,dnia2012-04-10

IRiOS 6140.1.2012

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

W odpowiedzi na wniosek z dnia 26 marca 2012 roku Urząd Gminy
Świercze informuje, że:

1. Gmina posiada umowę na wyłapywanie bezdomnych zwierząt i
zapewnienie im opieki ze Schroniskiem w Ostrowi Mazowieckiej.

2. W 2011 roku wyłapano 7 psów z tego
• dwa trafiły do schroniska
• pięć psów znalazło nowy dom ( z pomocą tut. urzędu )

3. Koszt realizacji całego zadania w 2011 roku wyniósł 10 600,14 zł Na
kwotę składa się umieszczenie psa w schronisku, odłapanie, transport i
ryczałt miesięczny za gotowość schroniska.



WÓJT GMINY SZREŃSK
pow. mławski

woi mazowieckie
Szreńsk 2012.03.28

GGN.6140. 5.2012

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

W odpowiedzi na wniosek z dnia 26 marca 2012r. o udzielenie informacji

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

zwierzętami i ich wyłapywanie" uprzejmie informuje, iż w 2011 roku Gmina nie zawierała

stałych umów ani też nie udzielała doraźnych zleceń na wyłapywanie bezdomnych zwierząt

i zapewnianie im opieki.

Brak jest danych zbiorczych o ilości wyłapanych i utrzymywanych zwierząt na koszt gminy

w roku 2011.

W roku 2011 nie poniesiono kosztów na realizację w/w zadania.

£ Marek JHtczyński



URZĄD MIEJSKI W SZYDŁOWCU
WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA
26 - 500 S z y d l o w i e c , u l . S ł o m i a n a 17,
t e l . : (O - 48) 617 - 86 - 52, t e l . : (O - 48) 617 - 86 - 53
f a x . : 617 - 05 - 10; e - m a i ł : k o m u n a l n y @ s z y d l o w i e c . p l ,
N I P : 799 - 13 - 72 - 685, R E G O N : 0 0 0 5 2 3 7 9 0 ,
R a c h u n e k b a n k o w y : 5 3 9 1 3 2 0001 0 1 3 4 0904 2 0 0 0 0020

Szydłowiec, dnia 13.04.2012r.

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

W odpowiedzi na prośbę dotycząca udzielenia informacji publicznej na temat
wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie" uprzejmie
informujemy co następuje:

- wyłapywaniem zajmowało się Miejskie Wysypisko Śmieci Jednostka Budżetowa
Gminy w ramach zadań własnych
- w 2011 r. gmina wyłapała 25 psów, a do schroniska zostało wywiezione 18 sztuk
- w 2011 r. koszt realizacji zadania pn opieka nad bezdomnymi zwierzętami wyniósł
ogółem 28 590.94 zł. w tym:
1) koszt pobyt psów w schronisku wyniósł 22 688 zł. płatne miesięcznie
2) koszty wyłapywania, dożywiania, leczenia wyniosły 5 902,94 zł. (za każde zlecenie).

Wydziału
Nać

mgr im. Kazi*** W



Tarczyn, i8.04.2onr.

, wól mazowieckie
GKMiOS.VI.6140.1.12

Biuro Ochrony Zwierząt

Fundacja dla zwierząt „Argos"

Ul. Garncarska 37 A

04 - 886 Warszawa

W nawiązaniu do pisma z dnia 26.03.2012r. Urząd Miejski W Tarczynie uprzejmie

informuje, iż na zlecenie Urzędu usługi wyłapywania bezdomnych zwierząt w roku 2011

na terenie gminy Tarczyn świadczyła firma Kurierska FENIKS, Paweł Studziński, Kopana,

ul. Lipowa 19, 05-555 Tarczyn.

W roku 2011 wyłapano z terenu gminy Tarczyn 57 psów. Koszt realizacji zadania

poniesiony przez gminę to 33.825,00 zł (słownie: trzydzieści trzy tysiące osiemset

dwadzieścia pięć złotych).

Płatności dokonywano w formie ryczałtu miesięcznego niezależnie od ilości

wyłapanych zwierząt.

Z poważaniem

'rfeG

Zastępca Biłnii

Otrzymują:

1. Adresat

2. a/a



 
Argos/BOZ  

Od: "Gospodarka Przestrzenna i RolnictwoTczów" <gpr@tczow.pl>
Do: <boz@boz.org.pl>
Wysłano: 23 kwietnia 2012 11:56
Temat: Odpowiedz na wniosek
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Urząd Gminy  
w Tczowie                                                                              T c z ó w, dnia 23.04.2012 r. 
  
  
GPR.6140.1.2012  
  
  
                                                                                  B I U R O 
                                                                                  OCHRONY  ZWIERZĄT 
                                                                                  Fundacji dla Zwierząt „Argos” 
                                                                                  ul. Garncarska 37 A 

04-886 Warszawa 
  
  
  
  
  
  

W odpowiedzi na pismo z dnia 26 marca 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 Urząd 
Gminy w Tczowie informuje, że gmina nie ma podpisanej stałej umowy na wyłapywanie 
bezdomnych zwierząt. Udzielono jednorazowe doraźne zlecenie (bezdomny pies wymagający 
interwencji weterynaryjnej). Koszt zlecenia wyniósł 594 zł brutto.  

Prowadzony jest natomiast stały monitoring przy współpracy z sołtysami oraz 
policją w tym zakresie. 
                                                                        
  
   
                                                                                      Wójt Gminy  
                                                                             /-/ inż. Andrzej Wolszczak 
 
--  
This message has been scanned for viruses and  
dangerous content by MailScanner, and is  
believed to be clean. 



E 15. 16. ""*

GKP.1431.3.2012 Teresin, dnia!6kwietnia 2012r.

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

Odpowiadając na Państwa wniosek o udzielenie informacji publicznej z dnia 26 marca
2012r. (data wpływu do tut. Urzędu 28.03.2012r.), Wójt Gminy Teresin informuje, iż w roku
2011 wyłapywanie bezdomnych zwierząt oraz zapewnianie im opieki odbywało się na
zasadzie jednorazowych zleceń telefonicznych dokonywanych przez Dyrektora Gminnego
Zakładu Gospodarki Komunalnej w Teresinie.
W 2011 roku odłowiono i dostarczono do schroniska 11 psów, natomiast opieką
weterynaryjną objęto 17 psów oraz jednego kota.
Za odławianie i dostarczanie psów do schroniska oraz opiekę weterynaryjną jednostka
organizacyjna gminy, tj. Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej poniósł koszty w łącznej
wysokości 23 763,34 pln (słownie: dwadzieścia trzy tysiące siedemset sześćdziesiąt trzy złote
i trzydzieści cztery grosze).

Otrzymują:
dKdresat
2.A/a

Do wiadomości:
1.Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej, AL XX-lecia 13, 96-515 Teresin





 
Argos/BOZ  

Od: "Danuta Tyszka" <danuta.tyszka@troszyn.pl>
Do: <boz@boz.org.pl>
Wysłano: 29 marca 2012 14:16
Temat: Odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji publicznej
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      W związku z wnioskiem o udzielenie informacji  z dnia  26.03.2012 roku  Urząd Gminy w 
Troszynie informuje, że w 2011 roku  Gmina Troszyn nie zlecała wyłapywania  bezdomnych zwierząt, w 
związku z tym nie ponosiła kosztów z tym związanych.  
                                                                                                                                                                         
Z  poważaniem: 
                                                                                                                                                                         
Danuta Tyszka 



URZĄD GMINY
WĄSEWO

ul. Zastawska 13, 07-311 Wąsewo
powiat ostrowski, województwo mazowieckie

tel. 29 645 80 00 fax. 29 645 80 01

Wąsewo, dnia 20 kwietnia 2012r.

RI.6140.2.2012

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacja dla Zwierząt „Argos"

ul. Garncarska 37 A
04-886 Warszawa

Odpowiadając wniosek z dnia 26 marca 2012r., Urząd Gminy Wąsewo informuje:

1) wyłapywanie bezdomnych zwierząt na terenie gminy prowadzi Schronisko dla

Bezdomnych Zwierząt w Ostrowi Mazowieckiej ul. Bąkówka, na podstawie

jednorazowych zleceń.

2) w 201 Ir. nie odłowiono i nie przekazano do schroniska zwierząt bezdomnych.

3) w 2011 r. nie poniesiono żadnych kosztów na wykonywanie zadania „opieka

nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie".

Sprawę prowadzi:
Elżbieta Wardaszko
inspektor d/s rolnictwa, ochrony środowiska
i infrastruktury technicznej.
tel. do kontaktu 29 645 80 00 w.26



 
Argos/BOZ  

Od: "Agnieszka Łazarska" <agnieszka.lazarska@wegrow.com.pl>
Do: <boz@boz.org.pl>
Wysłano: 11 kwietnia 2012 13:37
Temat: ODPOWIEDŹ NA PISMO
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W odpowiedzi na pismo z dnia 26.03.2012 roku, Urząd Miejski w Węgrowie informuje, że 
Miasto w 2011 roku miało podpisaną umowę z Stowarzyszeniem Opieki nad Zwierzętami w Polsce, 
Patrol Interwencyjny, ul. Słoneczna 2, 05-205 Klembów. W 2011 roku zostało odłowionych 12 psów. 
Koszt realizacji całego zadania (odłowienie, umieszczenie psa w schronisku) wyniosła w 2011 
roku 19200,00 zł. Formą płatności była jednorazowa opłata za umieszczenie psa w schronisku. 

Z poważaniem Agnieszka Łazarska 

 
 
 





mię GMINY
Wieczfnia Keścielsa Wieczfnia Kościelna, dnia 03 kwietnia 2012 roku

GKiI.6140.3.2012

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT

Fundacja dla Zwierząt „Agros"

ul. Garncarska 37 A

04 - 886 Warszawa

W odpowiedzi na pismo z dnia 26 marca 2012 roku (data wpływu: 28.03.2012 r.)

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

nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie" uprzejmie informuję, że Gmina Wieczfnia

Kościelna w 2011 roku nie miała zawartych umów ani nie dokonywała zleceń na

wyłapywanie bezdomnych zwierząt oraz nie poniosła żadnych kosztów za ich wyłapanie

1 utrzymanie.

Gospodarki Kpfminain^iljjwtfstycji
f v^X

mgr inż.^Mamisz Gęot



. . ^v ? v

., {35 W i « i Wieliszew, 5 kwietnia2012r
' " ' ' ' ' ' '

OSR.6140.9.2012

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

W odpowiedzi na zapytanie z dnia 26 marca 2012r. uprzejmie informuję :

1. Gmina Wieliszew zawarła w 2011 roku urno wy na :
a) odławianie zwierząt bezdomnych i przekazywanie ich do schroniska - umowa
zawarta z Lecznica Weterynaryjną w Płońsku - dr Stanisław Szymczyk ul.
Młodzieżowa 17, 09-100 Płońsk, oraz z Gabinetem Weterynaryjnym - dr Marta Iwan
- Kochańska ul.Zielona l A, 05-140 Serock
b) przyjmowanie zwierząt do schroniska - umowa ze schroniskiem w Fundacją-
Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Józefowie ul. Strużańska 15, 05-119
Józefów.
c) prowadzenie opieki nad zwierzętami - uczestnikami wypadków drogowych -
Przychodnia dla Zwierząt w Łajskach - dr Mirosław Kado ul. Nowodworska 93A,
05-119 Łaj ski.

2. W 2011 roku oddano do schronisk ogółem 45 psów dorosłych, 14 szczeniąt oraz 2
koty.

3. Koszt realizacji zadania w 2011 roku wyniósł 105 216,56 zł.

Zenon Adam Popłamki

Przygotowała:
Anna Krzyczkowska tel. 22 782 22 32



Urząd Gminy w Wierzbnie
07-111 Wierzono
woj. mazowieckie

RGOŚiK.1431.2.2012

Wierzbno, dnia 03.04.2012 r.

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji dla Zwierząt „Argos"

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

W odpowiedzi na wniosek z dnia 26.03.2012 r. dotyczący udzielenia informacji publicznej
na temat sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich
wyłapywanie" przewidzianego ustawą o ochronie zwierząt - Urząd Gminy w Wierzbnie
informuje, że w 2011 r. nie posiadał stałej umowy i nie udzielał doraźnych zleceń na wyłapywanie
bezdomnych zwierząt.
Nie ponoszono kosztów na realizację tego zadania.

m
_.

inż. Eugeniusz Kuddstó



Urząd Gminy Winnica
ul. Pułtuska 25, 06-120 Winnica

Regon: 000548360, N I P : 568-10-02-289 tel. 23 691 40 92, 23 691 40 25
e-mail: sekretariat@gminawinnica.pl, http://gminawinnica.pl fax 23 69140 25 wew. 25

Winnica, dnia /!.?... kwietnia 2012 r.

IS.6140.3.2012

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

W odpowiedzi na pismo z dnia 26-03-2012 r. uprzejmie informuję, że Gmina Winnica

zawarła umowę nr 1/2011 w dniu l lutego 2011 r. z Fundacją „Centrum Ochrony

Środowiska" z siedzibą w Nasielsku ul. Dąbrowskiego 18 na przyjmowanie zagubionych,

zabłąkanych i porzuconych bezdomnych zwierząt, przyjmowanie z interwencji zwierząt

bezdomnych i poszkodowanych, objęcie bezdomnych zwierząt opieką, w tym weterynaryjną

z leczeniem, szczepienie przeciwko wściekliźnie, usypianie ślepych miotów zwierząt

bezdomnych, poszukiwanie nowych domów dla przyjętych zwierząt, prowadzenie

oznakowania przyjętych zwierząt. W dniu 22 sierpnia 2011 Gmina Winnica zawarła umowę

na wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Winnica z Panią Martą Iwan-

Kochańską, prowadzącą działalność gospodarczą pn. „Gabinet Weterynaryjny pod nr 1875",

z siedzibą przy ul. Zielonej la, 05-140 Serock. Umowa obejmuje wyłapywanie zwierząt,

przetrzymywanie ich do czasu wywozu do schroniska, wywóz do schroniska.

W 2011 r. liczba wyłapanych i umieszczonych w schronisku bezdomnych psów wyniosła 4.

Koszt realizacji całego zadania w 2011 r. wyniósł 4882 zł, zapłaty dokonywano każdorazowo

za wyłapanie bezdomnych zwierząt oraz za umieszczenie ich w schronisku.

FSSUhomokiami

Sprawę prowadzi: Paweł TkaczykU^,
tel. 23 691 40 25 wew. 23, e-mail:\pawel.tkaczyk@gminawinnica.pl



Urząd Gminy w Wodyniach
ul.Siedieci 4 - . 03-117Wodynie
pow.sieaieck., >/.o|.mazowieckie
REG:000530580 NIP:821-16-61-659

Wodynie, dnia 02.04.2012r.
IGR.6140.7.2012

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

W odpowiedzi na Wasze pismo z dnia 26 marca 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
informuję:

1. W roku 201 Ir. Gmina Wodynie udzielała doraźnych zleceń (jednorazowe zgłoszenia
telefoniczne) na wyłapywanie bezdomnych zwierząt.
Wyłapywaniem bezdomnych zwierząt z terenu gminy zajmowało się Przedsiębiorstwo
Wielobranżowe „PERO", Zamienię ul. Leśna 23, 05-300 Mińsk Mazowiecki.

2. W roku 2011 z terenu Gminy Wodynie odłowiono 12 szt. bezdomnych psów oraz
odebrano i uśpiono 2 ślepe mioty.

3. Koszt realizacji całego zadania w 201 Ir wynosił - 20664,00 zł brutto.
Forma płatności -jednorazowa za odłowienie l psa i oddanie do adopcji 1300,00 zł
plus podatek VAT. Uśpienie l ślepego miotu - 600,00 zł plus podatek VAT.

Wójta

tgb Będkowska
Wdjta



26-625 Wolanów, ul. Radomska 20; te): 486186051; fax: 486187941; e-maii: gmina@wolarjGW.pi

Wolanów, dnia 18.04.2012r.

Znak:IRO.033.12.2012

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
Fundacji dla Zwierząt „Argos"

KRS:286138
ul. Garncarska 37A

04-886 Warszawa

W odpowiedzi na wniosek o udzieleniu informacji publicznej z dnia 26.03.2012r.
informuję, że w 2011 r gmina nie miała stałej umowy i nie udzielała doraźnych zleceń na
wyłapywanie bezdomnych zwierząt, jak również brak jest zbiorczych danych o ilości zwierząt
wyłapywanych i utrzymywanych na koszt gminy w 2011 r.

Otrzymują:
1. Adresat
2. a/a

Krzyś





*oj. mazowieckie

te/./fax:{048)6157003
Wyśmierzyce 2012.04.16

PZ.iV.6248.1.2012

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
Fundacji dla Zwierząt „Agros'

ul. Gancarska 37A 04-886 Warszawa

Stosownie do pisma MZ 298 z 26 marca 2012 r. Urząd Miejski w
Wyśmierzycach informuje ;

1. Gmina Wyśmierzyce w 2011 roku nie miała podpisanych żadnych umów i
nie udzielała doraźnych zleceń na wyłapywanie bezdomnych zwierząt.

2. W 2011 r. nie wyłapano na terenie gminy żadnego psa , kota
3. W 2011 r gmina nie poniosła żądnych kosztów na wyłapywanie

bezdomnych zwierząt.

INSPEKTOR
nMieczysta
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01-230 Ziarnie. :• ^:,;. r-yiM 5'
te!. 029 757 12 28, fax 029 757 12 £1
REGON 000550597, N!P 762-14-33-294

Nr RDG 6140/l/2012r.

/abrodzie. dnia 2012.04.02r.

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
Fundacji dla Zwierząt „Argos"

ul. Garncarska 37A
04-886 Warszawa

W odpowiedzi na Państwa wniosek dotycząc) udzielenia informacji publicznej Urząd

Gminy w Zabrodziu, ul. Wł. St.Reymonta 51.07-230 Zubrodzie, pow. wyszkowski

uprzejmie informuje iż:

r Gmina Zabrodzie ma podpisane stale umou \ od 2006r.

- na wyłapanie bezdomnych zwierząt i dostarczenie ich do schroniska z Panem

Janem Markiem Kośnikiem, zam. Wyszków, ul. Zakręzie nr 49

- na przyjmowanie i zapewnienie opieki be/.domnym zwierzętom, ze schroniskiem

dla Bezdomnych Zwierząt s. c. w Ostro w i Mazowieckiej ul. Bąkówka

r W 2011 r. na terenie Gminy wyłapano 16 szt bezdomnych psów

W 2011 r. koszt realizacji całego zadania \ \ > niósł 28.466.40.zl, forma płatności

jednorazowa, za wyłapanie i dostarczenie i jednorazowa za umieszczenie w

schronisku

rW /mgr Agn fosz/ta Sofa owska
SEKRE^W



26-652 Zakrzew
pow. radomski woj. mazowieckie

FEIT. 6140.1.2012 Zakrzew, dnia 04.0fy.2012r.

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
Fundacja dla zwierząt, Argos"

ul. Garncarska 37a, 04-886 Warszawa

W odpowiedzi na Państwa pismo z dnia 29 marca 2012r. Urząd Gminy w Zakrzewię
informuje, iż w 2011 roku nie podpisaliśmy żadnej stałej umowy na wyłapywanie bezdomnych
zwierząt lub zapewnienie im opieki. Raz, doraźnie został przekazany do Schroniska w Radomiu pies
(l sztuka) za kwotę 2000,00 zł w formie datku na schronisko. Ponadto nie ponieśliśmy żadnych
innych kosztów związanych z realizacją tego zadania.
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Iławom

MB
j

i ' /

'r Białkowski
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Otrzymują:
1. Adresat.
2. a/a.
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k 10-23)661-90-13

WPRG.1431.2.2012

Załuski. dn. 03.04.2012r.

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT

Fundacji dla Zwierząt „Argos"

ul. Garncarska 37A

04-886 Warszawa

W odpowiedzi na Państwa wniosek o udzielenie informacji publicznej z dnia 28 marca 2012 r.

udzielam odpowiedzi:

1. Gmina Załuski w 2011 roku miała podpisane umowy:

• na wyłapywanie bezdomnych zwierząt z firmą BLIZZARD z siedzibą w Błędowie,

• na zapewnienie opieki z Fundacją ..Schronisko dla bezdomnych zwierząt w Józefowie"

z siedzibą w Józefowie.

• na wyłapywanie bezdomnych zwierząt i zapewnienie im opieki z firmą Lecznica

Weterynaryjna z siedzibą w Płońsku

2. Ilość psów wyłapanych na koszt Gminy Załuski w 2011 roku - 13 sztuk.

3. Kwota poniesiona przez Gminę w 2011 roku za odłowienie psów oraz umieszczenie w

schronisku wyniosła 24 479,30 zł.

Z poważaniem

Otrzymują:

1. adresat

2. a/a

Sprawę prowadzi: Agnieszka Kania, tel. kontaktowy: (23) 661 90 13 wew. 122



Urząd Gminy Zatory                     Zatory, dnia 2012‐04‐04 

ul. Jana Pawła II 106 

07‐217 Zatory 

 

 

      Biuro Ochrony Zwierząt 
Fundacji dla Zwierząt „Agros” 
ul. Garncarska 37 A 

         04‐886 Warszawa 
 
 
 
 
 

Urząd Gminy  informuje,  iż  posiada  podpisaną  stała  umowę  na wyłapywanie 

bezdomnych  zwierząt  z  Przedsiębiorstwa  Usług  Komunalnych  Sp.  z  o.o.,                         

ul. Gostkowska 83,     06‐400 Ciechanów z siedzibą w Ciechanowie oraz w 2011 roku 

nie było zleceń na wyłapywanie bezdomnych zwierząt. 

 

 

Skoczylas Hanna 

0 29 74 103 94 



GMINY ZA
09-226 Zawidz Kościelny

DOW Sierpc, woj. mazowieckie
Zawidz dn. 03.04.2012r.

Nr 6140/4/2012

BIURO
OCHRONY ZWIERZĄT

Fundacja dla Zwierząt „Argos"

W odpowiedzi na pismo z dnia 26.03.2011 roku w sprawie sposobu i
skutków wykonywania zadania „ opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich
wyłapywanie" , Urząd Gminy w Zawidzu informuje, że w 2011 roku Gmina
Zawidz nie miała stałej umowy ani nie udzielała zleceń na wyłapywanie
bezdomnych zwierząt.
Jednocześnie informujemy, że w 2011 roku nie mieliśmy również podpisanej
umowy ze schroniskiem dla zwierząt.
Wystąpiły przypadki przygarnięcia tymczasowego przez osoby fizyczne
bezdomnych psów, którym po zgłoszeniu do gminy pracownicy w kilka dni
znaleźli nowych właścicieli. Odbyło się to bez ponoszenia szczególnych
kosztów.



    Żelechów, dnia 16.04.2012r

WP. Ośr.6140.6.2012

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

W odpowiedzi na pismo z dnia 26 marca 2012r. informuję, że Gmina Żelechów 

w 2011 roku nie posiadała zawartej stałej umowy i nie udzielała doraźnych zleceń na 

wyłapywanie  bezdomnych  zwierząt,  jak  również  na  terenie  Gminy  Żelechów 

bezdomne zwierzęta nie były wyłapywane i nie były utrzymywane na koszt Gminy.

 

Sprawę prowadzi:

Katarzyna Boratyńska 

tel.(25) 75 41 860



URZĄD GMINY l MIASTA
09-300 ŻUROMIN, Plac Płlsudskiegp 1

woj. mazowieckie
tel./fax 1231657 25 40. tel. 657 25 58

Żuromin, dnia 28.03.2012r

IBGKiOS 6140.2.2012

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
Fundacji dla Zwierząt ARGOS

ul. Garncarska 37A
04-886 Warszawa

Urząd Gminy i Miasta w Żurominie w odpowiedzi na pismo z dnia
26.03.2012r informuje, że:

Ad. l . nie zawarliśmy umowy na wyłapywanie bezdomnych zwierząt,

Ad.2. Wyłapywaniem bezdomnych psów zajmują się pracownicy
Straży Miejskiej, te psy są przewożone i umieszczane w klatkach przy
budynkach gospodarczych na miejskim wysypisku w Brudnicach. Obecnie jest
piętnaście psów, które są pod opieką gminy Żuromin, pracownicy wysypiska
wykonuj ą codzienne czynności związane z dokarmianiem i sprzątaniem obejść,

Ad.3. W 201 Ir Gmina Żuromin wydatkowała w 201 Ir 5.366.18 zł na
karmę i budowę klatek na psy będące w tymczasowym miejscu
przetrzymywania w Brudnicach.

z up. B U R MJLS T R Z A

nż. - m S



URZĄD MIASTA
ŻYRARDOWA Żyrardów, dnia 05.04.2012R.

GK.6140.18.2012.GKII

Biuro Ochrony Zwierząt

Fundacja dla zwierząt

„ Argos"

Odpowiadając na Państwa pismo w sprawie udzielenia informacji publicznej

w zakresie opieki nad bezdomnymi zwierzętami, Urząd Miasta Żyrardowa

informuje:

Ad.l W 2011r. gmina miała podpisaną umowę na wyłapywanie bezpańskich

zwierząt z terenu Żyrardowa z firmą Handlowo - Usługową „ Agro - Pomorzany ",

z siedzibą w Brwinowie, ul. Słowiańska 24 reprezentowaną przez Pana Jana

Kuczmerę.

Ad.2 W 2011 r. wyłapano z terenu Żyrardowa 43 psy i 12 kotów.

Ad.3 W 201 Ir. na realizację zadania wyłapywania bezdomnych zwierząt z terenu Żyrardowa

wydatkowano kwotę 18302,4 zł, ( kwota ryczałtowa 1525,20 zł za l miesiąc bez względu na

ilość wyłapanych zwierząt)

Chcielibyśmy również nadmienić, iż wszystkie zwierzęta wyłapane z terenu

Żyrardowa trafiają do żyrardowskiego schroniska dla bezdomnych zwierząt

w Żyrardowie, którego właścicielem jest gmina. W związku z powyższym

wykonawca nie pobiera dodatkowej kwoty za umieszczenie zwierzęcia

w schronisku.

Z-ca Prezydenta Miasta
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