
URZĄD GMIN Y
83-212 Bobowo

ul. Gdańska 12
pow. starogardzki, woj. pomorskie
tel 58 562 17 66. fax 58 562 17 23

OC.6140.1.2011 Bobowo, dnia 07.04.2011 r.

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 zadań „Opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie" udzielamy
następującej informacji:

1. w roku 2009 i 2010 gmina Bobowo miała zawartą umowę w zakresie prowadzenia działań
interwencyjne-profilaktycznych polegających na odławianiu bezdomnych psów i umieszczaniu
ich w azylu z Spółką z o.o. AZYL w Glinczu , przy ul. Wierzbowej, 83 - 330 Żukowo,

2. Zbiorcze dane o ilości wyłapanych i utrzymywanych na koszt gminy psach -
Rok 2009- 5szt.
Rok 2010 - 2 szt.

3. Koszt realizacji zadania i forma płatności za opiekę.
Koszt w roku 2009 - 4.500,00 PLN
Koszt w roku 2010 - 3.200,00 PLN
Opłata ryczałtowa, oraz opłata za odłowionego psa.
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U R Z Ą D G M I N Y
7M41 BORZYTUCHOM

ul. Zwycięstwa 56
woj. pomorskie

Regon 000532079, N!P 842-10-22-948
tel./fax 0-59 821 1316

Borzytuchom, 1 1 kwietnia 20 1 1 r.

GG. 6074.1.2011

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

Odpowiadając na wniosek z 14 marca 2011 r. o udzielenie informacji
publicznej na temat sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka nad
bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie" uprzejmie informuję jak niżej:

1. Gmina Borzytuchom w roku 2009 i 2010 nie miała podpisanych stałych
umów ani nie udzielała doraźnych zleceń na wyłapywanie bezdomnych
zwierząt lub zapewnienia im opieki ze względu na brak takiej potrzeby.

2. W roku 2009 i 2010 na terenie gminy nie było potrzeby wyłapywania
i utrzymywania bezdomnych zwierząt w związku z czym gmina nie poniosła
żadnych kosztów.

3. W roku 2009 i 2010 gmina nie poniosła kosztów związanych z opieką nad
bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywaniem.

Z poważaniem:

«~/v;/* y



BURMISTRZ BRUS
ul. N ii Zaborach l

89-632 Brusy
woj. pomorskie

Brusy, 2011-03-30
NrGP.6140.5.2011

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

W odpowiedzi na Państwa wnioseic z dnia 14 marca 2011 r. (data wpływu

18.03.2011) informuj ę jak niżej:

Ad. 1.

Gmina Brusy miała w 2009 r. i 2010 r. stałe umowy na wyłapywanie bezdomnych

zwierząt i zapewnienie im opieki ze Spółką z o.o. AZYL w Glinczu. Ponadto schronisko

dla bezdomnych zwierząt w Chojnicach opiekuje się psami z terenu gminy Brusy wyłapanymi

przed 2008 rokiem.

Ad. 2.

Gmina Brusy nie prowadzi ewidencji psów przekazanych do schroniska.

Ad. 3.

Koszty związane z wyłapaniem, transportem i opieką nad bezdomnymi psami w 2009 r.

wyniosły 14.590,00 zł, a w 2010 r. 13.716,00 zł. Za zapewnienie opieki psom znajdującym się

w schronisku w Chojnicach gmina Brusy płaci za każdą dobę pobytu psa, natomiast w przypadku

schroniska w Kościerzynie jest to ryczałtowa forma płatności.

Z up. Burmistrza

mgr ini. arch.
p.o. Dyrektora Wydziału
Gospodarki Przestrzennej



MIASTO NA KASZUBACH

URZĄD MIEJSKI
ul. 1-go Maja 15 77-100 Bytów

Tel.: (059) 822 20-11, (059) 822 23-17, Fax. 059 822 25-92
www.bytow.com.pl, e-mail:urzad@bytow.com.pl

Wydziały:

• organizacyjny
Tel.598222317
sekretarz@bytow.com.pl

• finansowy
Tel.59 822 89 23
skarbnik@bytow.com.pl

• edukacji i promocji
Tel.598228911
edukacja@bytow.com.pl

• mienia komunalnego
Tel.598228910
s.sroka@bytow.com.pl

• gospodarki przestrzennej
Tel.59 822 89 06
archtekt@bytow.com.pl

• spraw obywatelskich i
społecznych
Tel.59 822 89 04
e.kulaszewicz@bytow.com.pl

• inwestycji i infrastruktury
Tel.59 822 8921
k.szymanski@bytow.com.pl

• spraw rolnych o ochrony
środowiska
Tel.59 822 89 26
m.chac@bytow.com.pl

• pozyskiwania środków
pozabudżetowych i rozwoju
Tel.59 822 89 16
lobelia@bytow.com.pl

• USC
Tel.59 822 89 27
m.chwarzynska@bytow.com.pl

Bytów, dnia 28.03.2011r.

R0.6041-7/2011.JK

Pan
Tadeusz Wypych
Kierownik Biura Ochrony
Zwierząt
Fundacja dla Zwierząt „Argos"
ul.Garncarska 37A
04-886 Warszawa

Odpowiadając na pismo z dnia 14 marca 2011r.(otrzymanego dnia

21.03.2011r.) uprzejmie informuję że, Gmina Bytów w roku 2009 i 2010 zleciła

Miejskiemu Przedsiębiorstwu Komunalnemu Sp. z o.o. sprawowanie nadzoru

dotyczącego bezdomnych zwierząt.

MPK Sp. z o.o w Bytowie zawarło umowę w roku 2009 i 2010 z firmą Pana

Mariusza Dewo „AZYL Dla Bezdomnych Zwierząt", z siedzibą w Glinczu, 83-330

Żukowo ul.Wierzbowa na interwencyjne odławianie bezdomnych psów z

terenu gm. Bytów wraz z przetransportowaniem i przetrzymywaniem ich na

terenie schroniska zwierząt w Kościerzynie ul. Przemysłowa.

W ramach umowy „Wykonawca" interwencyjnie wyłapał z terenu gminy

Bytów w 2009r. 24 sztuki natomiast w 2010r. 25 psów z zachowaniem

wszelkich wymogów bezpieczeństwa, humanitarnego traktowania zwierząt,

zapewnieniem opieki i doraźnej pomocy weterynaryjnej, z możliwością po

upływie 14 dni kwarantanny zaszczepione będą oczekiwać na adopcję.

MISTRZA

m,
KtEHOWNIK

SPRAW ROLNYCH i *? ŚRODOWISK,



Strona l z l

m

Od:
Do:
Wysłano:
Temat:
Witam,

"Ewa Czarnul" <ewa.czarnul@cedry-wielkie.pl>
<boz@boz.org.pl>
1 kwietnia 2011 13:31
dot. wniosku o udzielenie informacji z dn. 14 marca 201 1 r.

W odpowiedzi na wniosek z dnia 14 marca 2011 r. (wpływ 21.03.2011 r.) Urząd Gminy w Cedrach
Wielkich informuje, iż nie posiada umowy z jednostką zajmującą się wyłapywaniem bezdomnych
zwierząt. Każdorazowo w przypadku zgłoszenia, tego typu działania zlecane są Lecznicy dla Koni i
Małych Zwierząt Andrzej Pyliński z siedzibą w Trąbkach Wielkich przy ul. Gdańskiej 18.
W 2009 r. odłowiono 12 szt. bezdomnych zwierząt natomiast w 2010 była to ilość 15 szt (w każdym
przypadku były to psy). Całkowity koszt zadania wyniósł 7907,30 zł, z czego w 2009 r. 3466,80 zł a w
2010 r. 4440,50 zł.

Z poważaniem
Ewa Czarnul
UG Cedry Wielkie
58 683 61 64 w. 37

9011-04-01



U R Z Ą Cewice, dnia 01 .04.201 Ir.

GK.6140. 1.2011.

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji dla Zwierząt „Argos'

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

W odpowiedzi na Wasz wniosek informujemy:
1. Gmina w 2009r. i 2010r. podpisała umowę na cały rok z firmą, której zleciła wyłapywanie

bezdomnych zwierząt oraz zapewnienie im opieki.
2. Firma w roku 2009 wyłapała około 5 szt psów bezdomnych a w roku 2010 - 9 szt.
3. Koszt realizacji całego zadania za 2009r. wyniósł 33.598 zł. a za rok 2010- 38.520 zł.

Faktury za realizację powyższego zadania były płatne przelewem, w równych ratach
miesięcznych.

ds.Gospoo

WZD



Strona l z

Argos/BOZ

Od: "Zygmunt Wenta" <inwestycje@chmielno.pl>
Do: <boz@boz.org.pl>
Wysłano: 23 marca 2011 09:40
Temat: Opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie
Gmina Chmielne w odpowiedzi na pismo z dnia 14 marca 2011 r. informuje, że podpisano umowę ze
spółką z o.o. AZYL w Glinczu, przy ul. Wierzbowej, 83-330 Żukowo. Koszt realizacji całego zadania
wyniósł:
-2009 r. 14400zł (1200zł miesięcznie)
-2010 r. 14400zł (1200zł miesięcznie)

oni i_m



WÓJT GMINY CHOCZEWO
84-210 Choczewo tel. (058) 5723913,5723940 wojt@choczewo.com.pl
ul. Pierwszych Osadników 17

Choczewo, 30.05.0211 r.

RROWiŚ.6140.01.2011

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
Fundacji dla Zwierząt „Argos"

Ul. Garncarska 37A
04-886 Warszawa

Pot.: wniosku o udzielenie informacji publicznej z dnia 20.05.2011 r.

W odpowiedzi na pismo informujemy iż:

Ad. l - Urząd Gminy w Choczewie w 2009 i 2010 roku miał podpisana umowę stałą z firmą
prywatną na wyłapywanie bezdomnych zwierząt,

Ad. 2 - zwierzęta wyłapane na terenie gminy 2009 roku to 6 szt., natomiast w 2010 roku to 4
szt.,

Ad. 3 - w 2009 roku koszt realizacji zadania wynosił 9 600,00 zł brutto, w 2010 roku było to
l O 800,00 zł brutto.

Zj2Qważamem

czewo

Otrzymują:
ł. Adresat.
2. A/a.



(MADMlFJSB.fflOMC.CT
C l r u ne'' 1 " '

o - p o t o r - - Chojnice, 2011-03-23
i Ochrony

KM. 6140.7.2011

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

Urząd Miejski w Chojnicach Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony
Środowiska w odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej z dnia 14 marca
2011 informuje, iż:
Ad l
Gmina Miejska Chojnice jest właścicielem schroniska dla bezdomnych zwierząt
w Chojnicach przy ul. Igielskiej 24 . W okresie od 01.01.2008 do 31.12.2010 realizowana
była umowa podpisana z Chojnickim Stowarzyszeniem Miłośników zwierząt na utrzymanie
i prowadzenie schroniska, która m. in. obejmowała usługę wyłapywania i opieki nad
bezdomnymi zwierzętami.
Ad 2
W 2009r. na terenie Miasta Chojnice zostało wyłapanych 95 psów, w 2010 roku 112 psów,
których koszty utrzymania poniósł tut. Urząd.
Ad 3
Podpisana umowa realizowana była ryczałtem miesięcznym w wysokości 15 000 zł.

Otrzymują: t .
1. Adresat mgr tuż, Jarosław Ra
2. aa

BZ



U R Z Ą D G M I N Y
w Chojnicach

89-600 Chojnice - ui.31 Stycznia 56a Chojnice, 28.03.2011 r.
telefon 39-721-29 Fax 39-735-59

" 000534279

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

ffl

Dotyczy: Wniosku o udzieleni informacji publicznej na temat sposobu i skutków
wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie" z dnia
14.03.201 Ir (wpływ 21.03.201 lr.).

Odpowiadając na Państwa wniosek informuję:

Ad. 1. Gmina Chojnice w latach 2009-2010 miała podpisane umowy Miastem Chojnice -

właścicielem Schroniska dla bezdomnych zwierząt „Przytulisko" położonego przy

ul. Igielskiej 24 w Chojnicach, na podstawie których wyłapywano bezdomne zwierzęta

i zapewniano im opiekę w schronisku.

Ad. 2. W 2009 roku wyłapano na koszt Gminy Chojnice: 35 bezdomnych psów, a w 2010

roku: 54 bezdomne psy.

Ad. 3. Gmina Chojnice dotuje Schronisko jednorazowo kwotą 50.000,00 zł. Schronisko

w ramach tej dotacji przyjmuje nieodpłatnie od Gminy 30 psów, za każdego następnego

wystawia fakturę uwzględniając w niej koszt dojazdu do miejsca wyłapania i koszty zabiegów

weterynaryj nych.

Ogółem na całe zadanie wydano w 2009 roku: 50.976,00 zł

w 2010 roku: 53.852,00 zł

Z poważaniem



GMINA CZARNA DĄBRÓWKA
ul. Gdańska 5
77- 116 CZARANA DĄBRÓWKA

GI-7620-3/11

Czarna Dąbrówka 31.03.2011 r.

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT

Fundacja dla zwierząt „Argos"

ul. Garncarska 37A

04 - 886 Warszawa

Dotyczy: Pisma z dnia 14.03.2011 r. data wpływu 21.03.2011 r.

Gmina Czarna Dąbrówka stosownie do w/w pisma informuje:

1. Gmina Czarna Dąbrówka udziela każdorazowo zlecenie na wyłapanie bezdomnych

zwierząt.

2. W roku 2009 na koszt Gminy wyłapano 7 bezdomnych psów w roku 2010 na koszt

Gminy wyłapano 4 bezdomnych psów

3. Koszt realizacji całego zadania w 2009 r. wyniósł 4.445,00 zł. w 2010 r. wyniósł

2.540,00 zł - forma płatności za umieszczenie w schronisku płatność przelewem, za

wyłapanie płatność gotówką.

• Jednorazowa średnia opłata za umieszczenie w schronisku rok 2009 535,00

zł. + 100,00 zł. za wyłapanie.

• Jednorazowa średnia opłata za umieszczenie w schronisku rok 2010 535,00

zł. = 100,00 zł. za wyłapanie

• Jednorazowa opłata za wyłapanie - 100 zł.

Sporządził:

Władysław Ulanowski

Wysłano elektronicznie - boz@boz.org.pl



URZĄD MIEJSKI w CZARNEJ WODZIE
83-262 Czarna Woda: ul. Mickiewicza 7

tei. 58 587 8850; 58 587 8855; 58 587 8913; 58 587 8933
fax. 58 587 8801: e-mail: urzad@czarna-woda.pl

Czarna Woda, 04.04.201 Ir.

KT.1431.3.2011.BS

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

W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej z dnia 14 marca 2011 r.

(data wpływu 21.03.2011r.) uprzejmie informujemy, że w 2009 i 2010r. Gmina Miejska

Czarna Woda posiadała umowę w zakresie wyłapywania bezdomnych zwierząt i opieki nad

nimi z firmą Azyl Sp. z o.o. z Glincza 83-330 Żukowo, filia w Kościerzynie.

Za przedmiot umowy firma otrzymywała ryczałtowe miesięczne wynagrodzenie w

wysokości HOOzł. Koszt realizacji zadania w 2009 i 201 Or wyniósł w sumie 26400zł.

Informujemy również, że gmina nie prowadzi rejestru zwierząt wyłapanych.

Z poważaniem
ZASTĘPCA BURMISTRZA

Łuka&ŁangowsId

otrzymują:
l/Adresat
2/aa



URZĄD MIASTA I GMINY
77-330 C Z A R N E

tel.(59) 833S078, fax{59) 8332353
NIP843-10-OM26

GG.6140.1.2011.ZZ

Czarne dnia 2011-04-08

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacja dla Zwierząt „Argos"
ul. Garncarska 37A

Warszawa.

W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej z dnia

14 marca 2011 r. informuję, że Gmina Czarne w roku 2009 i 2010 miała

zawartą stałą umowę na wyłapywanie bezdomnych psów i ich utrzymywanie

ze spółką Azyl z siedzibą w Glinczu ul. Wierzbowa , 83-330 Żukowo.

Na terenie Gminy Czarne złapano w 2009r. 6 psów, zaś w 2010r. 10 psów.

Koszt wyłapywania i utrzymywania psów wyniósł:

- w 2009r.-4.048,45 zł,

- w2010r. -5.158,73 zł.

Corocznie Gmina Czarne w I kwartale wpłaca jednorazowo 2.000 zł na

utrzymanie schroniska , następne kwoty są opłacane w terminie 14 dni od

przedłożonej faktury za złapanego psa.

I ć . T R Z



B U R M I S T R Z
CZŁRSKA Czersk, dnia 23 marca2011 roku

WR.6140.2.2011

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

W związku z wnioskiem o udzielenie informacji publicznej na temat wyłapywania
i opieki nad bezdomnymi zwierzętami informuję:

1. Wyłapywanie zwierząt w 2009 i 2010 roku Gmina Czersk zlecała Panu Romanowi
Rocławskiemu, 89-620 Chojnice, ul. Gdańska 6 oraz Chojnickiemu Stowarzyszeniu
Miłośników Zwierząt. Wyłapane psy przekazywano do schroniska dla zwierząt w
Chojnicach prowadzonego przez Chojnickie Stowarzyszenie Miłośników Zwierząt,
89-620 Chojnice, ul. Igielska 24.

2. Wyłapano: w 2009 roku - 37 psów, w 2010 roku - 15 psów.
Utrzymywano (średniomiesięcznie): w 2009 roku - 20 psów, w 2010 roku - 18 psów.

3. Łączny koszt wyłapywania psów i ich utrzymania w schronisku wyniósł: w 2009 roku
- 57.000 złotych, w 2010 roku - 62.000 złotych. Gmina płaciła ryczałtowa kwotę za
przyjęcie psa do schroniska (300 zł), koszty szczepień i sterylizacji oraz opłatę w
wysokości 6 zł/dzień za wyżywienie zgodnie z bieżącą ewidencją zwierząt
przebywających pod opieką.

Otrzymują:

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

2. a/aPŁ

BURMISTRZ



URZĄD MIEJSKI
w CZŁUCHOWIE Człuchów, i .04.2011

IPiOŚ.MG.6140.2.2011.MG

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacja dla Zwierząt „Agros"

Ul. Garncarska 37A
04-886 Warszawa

W odpowiedzi na pismo z dnia 14.03.201 Ir. w sprawie udzielenia informacji
publicznej dotyczącej:

1. Czy i z kim gmina miała w 2009 i w 2010 r. stałe umowy albo udzielała doraźnych
zleceń? na wyłapywanie bezdomnych zwierząt i/lub zapewnianie im opieki?

2. Jakie są zbiorcze dane o ilości zwierząt (psach/kotach) wyłapanych i/lub
utrzymywanych na koszt gminy w 2009 roku, a jakie w 2010 r.?

3. Jaki był w 2009 r. i jaki był w 2010 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)?

Burmistrz Miasta Człuchowa informuje, że w latach 2009 i 2010 Gmina Miejska
Człuchów miała podpisaną umowę na wyłapywanie i zapewnienie opieki zwierzętom z
Chojnickim Stowarzyszeniem Miłośników Zwierząt, Schronisko dla Zwierząt
"PRZYTULISKO" ul. Igielska 24 89-620 Chojnice. W tym okresie do schroniska trafiły
cztery psy. Całkowity koszt zadania w roku 2010 wyniósł 5363,72 zł.

,^i.UŁMISTR2,

. Sĵ *̂ '"•-"T Rvszafa Szybajło

Otrzymują:

1. Adresat

2. A/a



p/f
URZĄD GMINY

ul. Szczecińska 33
7 7 - 3 0 t C Z Ł U C H Ó W

tel. (0-59) 834 1001
tel./fax (0-59) 834 24 24 Człuchów 23.03.2011

Biuro Ochrony Zwierząt

Fundacji dla Zwierząt „ Argos"

04-886 Warszawa

Ul. Garncarska 37 A

Z związku z waszym pismem z dnia 14 marca 2011 roku Urząd Gminy Człuchów
informuje, że :

1. W roku 2009 - Gmina miała zawartą umowę z Spółką z.o.o Azyl w Glinczu
(umowa zawarta na okres od 2.02.2009 do 31.01.2010)

2010 - Gmina Człuchów-odłowione psy zostały przeznaczone do adopcji.
Odławiane są na umowę zlecenie przez osobę uprawnioną w asyście Straży
Gminnej(która posiada odpowiednio wyposażony samochód do przewozu psów.

2. Ilość wyłapanych psów wyniosła :
rok 2009-41 szt. psów
rok 2010-75 szt. psów

3. Koszty gminy poniesione na realizację zadania wynoszą:

rok 2009 - 111 66, 53 w tym koszty

• wyłapania - 10 250 zł
• weterynaria - 916, 53 zł

leki usługi

rok 2010-20 878, 93 zł w tym koszty

• wyłapania -18 750 zł
• weterynaria- 945, 32 zł

leki, usługi
zakup suchej karmy -l 183,61 zł

Forma płatności - umowa zlecenie każdorazowo za odłowionego psa.



P/Vj
Urząd Gminy Damnica

76-231 DAMNICA
ul. Górna l, te! (059) 811 30 46

NIP 839-29-19-758, Regon 000534902 Damnica, dnia 29 marca 2011 r.

SG.1431.1.2011

Biuro Ochrony Zwierząt

Fundacja dla Zwierząt „Argos"

ul. Garncarska 37A

04-886 Warszawa

Na podstawie ustawy z dnia 06 września 2001 r., o dostępie do informacji publicznej

(Dz. U. z 2001r. Nr 112, póz. 1198, ze zm.), w odpowiedzi na Państwa wniosek, dotyczący

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

nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie", przesyłam informację obejmujące

wskazane zagadnienie.

1. W zakresie utrzymywania i zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom, gmina

Damnica w latach 2009 - 2010 zawarła umowę z gminę miejską Słupsk, w

zakresie zapewnienia opieki nad bezdomnymi zwierzętami w Schronisku dla

zwierząt w Słupsku.

2. W ramach zawieranych umów corocznie opiekę zapewnioną miały psy, w ilości 10

sztuk oraz koty, również w ilości 10 sztuk.

3. Koszt związany z realizacją w/w zadania w 2009 roku wyniósł 3 685,00 zł,

natomiast w 2010 roku 3 000,00 zł. Należności uiszczane były dwa razy w roku, w

okresach półrocznych.

2 itp. WójtĄp\ni»y

.'Mgr Andżelika i
SEKREfokZ

Otrzymują:

1. Biuro Ochrony Zwierząt

2. a/a



fM

URZĄD MIASTA I GMINY DEBRZNO
ul. Traugutta 2, 77-310 Debrzno
tel./ fax 59 83 35 351. 83 35 366
www.debrzno.pl urzad@debrzno.pl
Burmistrz: 59 83 35 302

Debrzno dn. 31.03.2011 r.

OŚ i R- 6144/01/11

Biuro Ochrony Zwierząt
ul. Garncarska syA
04-886 Warszawa

W odpowiedzi na Państwa Pismo uprzejmie informuję, że:

1. Gmina Debrzno realizując zadanie własne jakim jest m. in. ochrona przed

bezdomnymi zwierzętami w 2009 oraz 2010 roku miała zawartą umowę stałą

z firma: Azyl Dla Bezdomnych Zwierząt, Glincz, ul. Wierzbowa, 83-330

Żukowo. zajmującą się wyłapywaniem i przetrzymywaniem bezdomnych

zwierząt.

2. W w/w latach firma była wzywana na interwencję trzydzieści pięć razy,

wyłapując z terenu gminy:

a) dwadzieścia trzy w 2009 roku

b) dziewiętnaście w 2010 roku bezdomnych psów.

3. Koszt całego zadania wynosił:

a) 2019 roku - 8 400,00

B) 2010 roku - 9 000,00 - są to cena miesięczne zryczałtowane.

Z poważaniem

Otrzymują:
1. adresat
2. a/a

Zup/BURMlM-mZA
>ekretarz jSm^y

mgr i*



WÓJT GMINY
Dębnica Kaszubska, dnia 7.04.2011 r.

OP.6140.3.2011

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT

Fundacji dla Zwierząt „Argos"

ul. Garncarska 37A

04 - 886 Warszawa

W odpowiedzi na pismo z dnia 30 marca 2009 roku, które wpłynęło do tut. Urzędu
w dniu 2 kwietnia 2009 roku, w sprawie udzielenia informacji publicznej na temat sposobu
i skutków wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie
informuję, iż:
I. rok 2009

1. Gmina Dębnica Kaszubska w 2009 roku miała podpisaną 1 stałą umowę:
1) Spółka z o.o. AZYL z siedzibą w Glinczu, filia w Kościerzynie, od dnia 6 stycznia
2009 roku,

2. W 2009 roku na koszt Gminy Dębnica Kaszubska wyłapanych zostało 5 sztuk
psów.

3. Koszt realizacji zadania za 2009 rok wyniósł:
1) Spółka z o.o. AZYL z siedzibą w Glinczu, filia w Kościerzynie - 8 400,00 zł,

a) forma płatności: ryczałt - 700,00 zł brutto.
II. rok 2010:

1. Gmina Dębnica Kaszubska w 2010 roku miała podpisaną 1 stałą umowę:
1) Schronisko dla Zwierząt w Słupsku, od dnia 1 lutego 2010 roku,

2. W 2010 roku na koszt Gminy Dębnica Kaszubska wyłapanych zostało 13 sztuk
psów i 2 sztuki kotów.

3. Koszt realizacji zadania za 2010 rok wyniósł:
1) Schronisko dla Zwierząt w Słupsku - 3 000,00 zł,
a) forma płatności: za 1 psa - 500 zł (brutto), za 1 kota - 150 zł (brutto)

W<„
ębnic^ls

^*rrausz Dańczak

^̂ -Otrzymują:

1. Adresat

2. A/a.



P/H

ZIERZGON
BURMISTRZ DZIERZGONIA * 82-440 DZIERZGOŃ * PLAC WOLNOŚCI 1 Tel.: (055276) 2612, 2501

FAX: (055) 2762257,e-mail: urnd@el.onet.pl, internet: www.dzierzgon.pl

Dzierzgoń, dnia 04.04.2011 r.

OŚiR. 6140.1.2011

Biuro Ochrony Zwierząt

Fundacja dla Zwierząt „Argos"

ul. Garncarska 37A

04-886 Warszawa

W odpowiedzi na pismo z dnia 14.03.2011 r Urząd Miejski w Dzierzgoniu informuje,

że tutejsza gmina posiada umowę ze Spółką z o.o."Azyl" w Glinczu, 83-300 Żukowo.

Zbiorcze dane o ilości zwierząt wyłapanych z terenu gminy Dzierzgoń to:

• rok 2009 - 6 szt. psów,

• rok 2010 -10 szt. psów.

Koszty całego zadania zgodnie z zawarta umową to:

• rok 2009 5.000,00 zł(w tym: 2.000,00 zł opłat roczna na utrzymanie plus opłata

jednorazowa za wyłapanie 500,00 zł.),

• rok 2010 8.000,00 zł. ( w tym: 2.000,00 zł opłat roczna na utrzymanie plus opłata

jednorazowa za wyłapanie 500,00 zł.),

Jednocześnie informujemy, że pracownicy tut. Urzędu znajdują opiekunów

bezpańskich psów i kotów.



P/H
U R Z Ą D GMINY

w Gardei
82-520 Gardeja
ul Kwidzyńska 27

pv$f: pomoce Gardeja, dnia 8 kwietnia 201 Ir.

O
RL.652.03.2011.JR

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
Fundacja dla Zwierząt „ Argos"

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

W odpowiedzi na pismo z dnia 14 marca 2011 r. w sprawie o udzielenie informacji
publicznej na temat sposobu i skutków wykonywania zadania „ opieka nad bezdomnymi
zwierzętami i ich wyłapywanie" przewidzianego ustawą o ochronie zwierząt.
Informuję:

1. - w roku 2009 Gmina Gardeja miała zawartą umowę ze spółką z o. o. AZYL w
Glinczu ul. Wierzbowa, 83-330 Żukowo

- w roku 2010 bezdomne psy z terenu Gardeja dostarczane były do przechowalni
bezdomnych zwierząt przy Terenie Rekreacyjne „Miłosna" Kwidzyn.
2. - w roku 2009 na koszt Gminy utrzymywanych było 9 psów

- w roku 2010 na koszt Gminy utrzymywanych było 2 psów
3. - w roku 2009 na to zadanie Gmina wydała 7817 złotych opłata była zryczałtowana
miesięcznie

- w roku 2010 koszty na opiekę zwierząt bezdomnych wyniosły 780 złotych, opłata
oparta była na bieżącej ewidencji zwierząt znajdujących się pod opieką.

Z poważaniem

w m
iatkowśki



URZĄD MIEJSKI W GDAŃSKU
WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ

WGK/lll/6140/12-2/98352/11 /JM Gdańsk, /i. 04.2011

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

W odpowiedzi na Państwa wniosek o udzielenie informacji na temat sposobu
i skutków wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich
wyłapywanie" informujemy, że:

1. Miasto Gdańsk w ramach jednostki budżetowej Miejski Ogród Zoologiczny
„Wybrzeża" prowadzi własne Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt, które
wykonuje wszelkie działania związane z opieką i wyłapywaniem bezdomnych
zwierząt z terenu Gdańska.

2. Rotacja i średni stan zwierząt w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt
w Gdańsku przedstawia się następująco:

koty
psy

Rok 2009
przybyło

336
816

ubyło
369
789

stan na koniec 2009 r.
116
396

koty
psy

Rok 20 10
przybyło

285
824

ubyło
317
841

stan na koniec 201 Or.
84

379

Przy rotacji psów nie uwzględnia się szczeniąt do ukończenia trzeciego miesiąca życia.

3. Wydatki na utrzymanie Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w ramach
jednostki budżetowej MOZW za rok 2009 wyniosły 1 549 197 zł. natomiast za rok
2010 wyniosły 1 633 756 zł. Środki przeznaczone były przede wszystkim na
pokrycie niezbędnych, bieżących kosztów eksploatacyjnych schroniska dla
zwierząt, a szczególnie w zakresie utrzymania bezdomnych zwierząt,
prowadzenia interwencji na terenie miasta, sterylizacji i kastracji zwierząt oraz
utrzymania i bieżącej konserwacji budynków i innych pomieszczeń dla zwierząt
jak również wynagrodzenia pracowników.

ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdańsk; tel.: 58 323 61 21, fax: 58 323 61 78,
e-mail: wgk@gdansk.gda.pl; www.gdansk.pl

1509001:2000



p/t/

WÓJT GMINY GŁOWCZYCE
76-220, Główczyce, ul. Kościuszki 8

tel. (0-59) 811-60-10 , fax (0-59) 811-61-59

Główczyce, dnia 23 marca 2011 roku

RLIS 6041/03/2011

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacja dla Zwierząt "AGROS"

o4 - 886 Warszawa
ul. Garncarska 37A

Odpowiadając na pismo z dnia 14 marca 2011 roku w sprawie opieki
nad bezdomnymi zwierzętami oraz ich wyłapywaniem przewidzianym w ustawie o ochronie
zwierząt informuję :

> gmina w 2009 i 2010 roku zawarła umowę na wyłapywanie i opiekę nad bezdomnymi
zwierzętami ze schroniskiem" AZYL" Spółka z.o.o Głincz 83-330 Żukowo

> w 2009 roku wyłapano 14 szt. ,a w 2010 roku 17 szt. bezdomnych zwierząt.
> koszt realizacji całego zadania w 2009 roku, wyniósł 12.000, zł., a w 2010 roku

14.400 zł. w formie ryczałtowej.

Z poważaniem

l. a/akta. mgr



BURMISTRZ MIASTA l GMINY GNIEW

Plac Grunwaldzki l, 83-140 Gniew,

tel. 58 535 22 55 wew. 119, fax 58 530 79 40

e-mail: sekretariat@gniew.pl, www.gniew.pl

SE.1431.1,1.2011 Gniew, dnia 2011-03-24
DORĘCZONO ZA POTWIERDZENIEM ODBIORU

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

Burmistrz Miasta i Gminy Gniew odpowiadając na Państwa wniosek z dnia 14 marca 2011 r.
(data wpływu: 21 marca 2011 r.) o udzielenie informacji publicznej w zakresie realizacji
zadań dotyczących opieki nad zwierzętami i ich wyłapywania informuje, co następuje:
1. Czy i z kim gmina miała w 2009 i w 2010 r. stałe umowy albo udzielała doraźnych zleceń

na wyłapywanie bezdomnych zwierząt i/lub zapewnianie im opieki?
W latach 2009 i 2010 Gmina Gniew nie miała podpisanej stałej umowy na wyłapywanie
bezdomnych zwierząt. Wyłapane zwierzęta przekazywano do Schroniska dla Zwierząt:
Kociewska Fundacja Ochrony Zwierząt "Pies - Darem Bożym - Canis Donum Dei"
Zelgoszcz, woj, pomorskie.
Ponadto chcę poinformować, że Gmina podpisała umowę z dniem 01 lutego 2011 r. ze
Spółką z o. o. AZYL w Glinczu.

2. Jakie sq zbiorcze dane o ilości zwierząt (psach/kotach) wyłapywanych i/lub
utrzymywanych na koszt gminy w 2009 r., a jakie w 2010 r. ?
Łącznie przekazano do schroniska 22 psy, w tym:

• w 2009 r. - 7

• w 2010 r. - 15
3. Jaki był w 2009 r. i jaki był w 2010 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 realizacji przedmiotowego zadania wynosił 14 755 zł, w tym:

• w 2009 r. - 5.275 zł,

• w 2010 r. - 9.480 zł
Opłata była jednorazowa uiszczana w momencie przekazywania zwierzęcia do
schroniska. Obecnie po podpisaniu umowy ze Spółką z o. o. AZYL w Glinczu opłata
uiszczana jest ryczałtowo.

Z poważaniem

Otrzymują:
(T) Adresat

2. a/a



SG/REF/..U.i:.y..L/2011

STRAŻ GMINNA w Gniewinie

z siedzibą w Kostkowie
Kostkowe ul. Wejherowska 24 A; 84-250 Gniewino

TEL. 058 670 66 21; TEL./FAX: 058 670 69 98

e-mail: gcrkostkowo@wp.pl

Kostkowe, dnia 06.04.2011 r.

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

Referat Straży Gminnej w Gniewinie z siedzibą w Kostkowie w odpowiedzi na pismo z dnia

14.03.2011 r. informuje:

1. Gmina Gniewino w 2009 r. miała zawartą umowę na odławianie bezdomnych psów i

umieszczanie ich w schronisku z firmą „Azyl" Sp. z o.o. w Glinczu, ul. Wierzbowa, 83 -

330 Żukowo, filia w Kościerzynie, ul. Przemysłowa.

Natomiast w 2010 r. gmina zawarła umowę z Ogólnopolskim Towarzystwem Ochrony

Zwierząt OTÓŻ Animals z siedzibą w Gdyni, ul. Świętojańska 41/16,81 - 391 Gdynia.

Rada Gminy Gniewino 22 maja 2009 r. wychodząc naprzeciw potrzebą uchwaliła

„Program zapobiegania bezdomności zwierząt domowych na terenie Gminy

Gniewino". Program ten polega na przygarnięciu przez mieszkańców gminy bezdomnych

zwierząt. Osoba chętna podpisuje porozumienie z Gminą Gniewino o przejęcie opieki nad

bezdomnym zwierzęciem i od tej pory jest za nie odpowiedzialna.

2. W roku 2009 dzięki programowi zapobiegania bezdomności zwierząt przygarnięte zostały 3

psy.

W roku 2010 odłowionych i umieszczonych w schronisku zostało 12 psów, natomiast przez

mieszkańców gminy przygarnięte zostały trzy psy.

3. W 2010 roku koszt umieszczenia psów w schronisku ogółem wyniósł 8 400,00 zł., w tym

weterynarzowi zapłacono 2 400,00 zł - po 200,00 zł od psa i 6 000,00 zł zapłacono OTÓŻ

Animals - po 500,00 zł. za psa.

P.O. Kierownika
Referatu:

BMI



Burmistrz Helu
ul. Wiejska 50, 84-150 Hel

tel. 58 67-77-240, fax 58 67-77-277
e-mail: ratusz@.gohel.pl www.goHel.pl

Hel, dnia 24 marca 201 1 roku.

Znak sprawy: RO.1431. 1.2011

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacja dla zwierząt „ARGOS"

Ul. Garncarska 37A
04-886 Warszawa

Dotyczy pisma nr:
Nasz znak wpływu pisma:

b/n
UM Helu l.dz. 984/2011

z dnia:
data wpływu:

14.03.2011
21.03.2011

Sprawa: wniosku o udzielenie informacji publicznej.

W związku z nadesłanym wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej informuję, że:

• Odp. na pytanie nr 1 - miasto Hel zawarło w 2008 roku stałą umowę, z firmą:
Spółką z o.o. AZYL w Glinczu,

przy ul. Wierzbowej, 83-330 Żukowo,
filia w Kościerzynie przy ul. Przemysłowej

NIP 5891800494, REGON 192942492, Numer KRS 0000172881

polegającej na przyjęciu do wykonania usługi na terenie miasta Helu:
a) prowadzeniu działań interwencyjno-profilaktycznych dotyczących bezdomnych zwierząt

z terenu miasta Helu,
b) odławianiu bezdomnych zwierząt, następnie przewożeniu i umieszczaniu ich w "azylu dla

bezdomnych zwierząt" na działce nr 80, przy ulicy Przemysłowej w Kościerzynie, gdzie po
15 dniach kwarantanny zostaną zaszczepione i będą oczekiwać na adopcję.

• Odp. na pytanie nr 2 - w 2009 roku wyłapano 6 zwierząt (psów), w roku 2010 wyłapano 8
zwierząt (psów), które zostały oddane ich opiekunom. 5 - krotnie w 2009 roku, a w 2010 roku
6 - krotnie Straż Miejska ukarała mandatami właścicieli psów. W 2009 roku umieszczono 2
psy w schronisku, a w 2010 roku 3 psy w schronisku.

• Odp. nas pytanie nr 3 - koszt realizacji całego zadania w 2009 roku wyniósł 10.450,00 zł
brutto, a w 2010 roku 11.532,00 zł brutto. Płatności realizowane były przelewami. Opłaty są
ryczałtowe za obsługę miesięczną niezależną od ilości wyłapywanych psów. Nie były
ponoszone dodatkowe koszty za utrzymywanie psów w schronisku.

BU RM/STRZ

Wyk. M.D. (58 6777240)
Dn. 24.03.2011 r.

MirosłM) YJądołowski'



p/1?
Jastarnia, dnia 30.03.2011 r.

SM-033/11

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT

Fundacji dla Zwierząt „Argos"

ul. Garncarska 37A

04-886 W a r s z a w a

W odpowiedzi na pismo z dnia 22.03.2011 r. o udzielenie informacji publicznej w sprawie

bezdomnych zwierząt Urząd Miasta Jastarni zawiadamia, że do 14.01.2009 r. Gmina Jastarnia miała

podpisaną stałą umowę na wyłapywanie i opiekę nad bezdomnymi zwierzętami z Zarządem Głównym

Europejskiego Towarzystwa Ochrony Zwierząt 84-200 Wejherowo ul. Kochanowskiego 19A/9.

W końcowym okresie obowiązywania umowy 01.01.2009 - 14.01.2009 na terenie gminy nie

dokonano odłowu bezdomnych zwierząt, natomiast opłacono ostatnią ratę wynikającą z umowy. tj.

kwotę w wysokości l 000,-zł.

Dodatkowo Gmina Jastarnia do końca 2009 r. poniosła koszt w wysokości 2 658,- zł. za trzykrotną,

zleconą usługę wyłapania i utrzymania l psa i 20 kotów przez ETOZ Wejherowo.

To samo Towarzystwo z Wejherowa w 2010 r. na zlecenie dokonało jednokrotnej usługi wyłapania i

utrzymania 5 kotów z terenu Gminy Jastarni. Wypłaty dokonywano po wykonanej usłudze i

wystawieniu faktury.

Z p o w a ż a n i e m

Komendant Straży Miejskiej

Wojciech Zaborowski



PAl

Urząd Gminy Kaliska
ul. Nowowiejska 2, 83-260 Kaliska

(Dtel. (058) 58-89-201, lfax (058) 58-89-206, 0De-mail: sekretariat@kaliska.pl

Kaliska, 2011-03-24

NrDK-DR.721.3.1.2011

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

W odpowiedzi na pismo z dnia 14.03.2011 r. uprzejmie informuję, że w roku 2009 i

2010 Gmina Kaliska miała podpisaną umowę na stałe wyłapywanie bezdomnych zwierząt z

podmiotem o nazwie AZYL sp. z o.o. w Glinczu, 83-330 Żukowo.

W roku 2009 i 2010 Gmina w związku z zawartą umową j.w. poniosła poniższe

koszty:

Rok 2009:

- opłata jednorazowa (roczna) na utrzymanie schroniska - 2.000 zł

- opłata za umieszczenie zwierząt w schronisku wraz z opieką weterynaryjną- 500 zł (l szt.)

Rok 2010:

- opłata jednorazowa (roczna) na utrzymanie schroniska - 2.000 zł

- opłata za umieszczenie zwierząt w schronisku wraz z opieką weterynaryjną-3.000 zł (5 szt.)

Sp. TS

z poważaniem

W ' \ O ,3 ~T
p-X\ć'^ J " .

Sławomir Janicki

\



Strona l z l

Arqos/BOZArgo

Od: "Gabriela Sumionka" <gabrielasumionka@wp.pl>
Do: <boz@boz.org.pl>
Wysłano: 24 marca 2011 09:49
Temat: Gmina Karsin woj. pomorskie
Dzień Dobry !

Urząd Gminy w Karsinie informuje, że gmina w 2009 i 2010 r. nie posiadała umowy na
wyłapywanie bezdomnych zwierząt. Udzieliła natomiast doraźnego zlecenia w jednym
przypadku na przeprowadzenie akcji wyłapania psa i przekazania go do schroniska. Koszt
zadania wyniósł w formie jednorazowej 600,00 zł.
W odniesieniu do zbiorczych danych o ilościach zwierząt w tym (koty i psy) przekazujemy ,że
dwa przypadki dotyczyły w 2009 r. kilkugodzinnej opieki nad psem do czasu znalezienia
właściciela (zakup karmy).

Z poważaniem
Urząd Gminy Karsin
Gabriela Sumionka
Tel. 5868731 20

?m 1-0^-9 S



p/f
BURMISTRZ GMINY

KARTUZY
RL-R.6142.2.2011.NL

Kartuzy, dn. 24.03.2011 r.

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

Dotyczy: wniosku o udzielenie informacji publicznej z dnia 14.03.2011 r. (dat wpŁ 21 marzec
2011 r.).

W odpowiedzi na Państwa pismo, wyjaśniam:

Ad. 1. W latach 2009-2010 Gmina Kartuzy zawarła stałe umowy ze Spółką Azyl, z
siedzibą w Glinczu, gm. Żukowo, która prowadzi schronisko w Kościerzynie przy
ul. Przemysłowej (numer identyfikacji schroniska nadany przez Powiatowego
Lekarza Weterynarii w Kościerzynie - 22063401), na wyłapywanie bezdomnych
zwierząt, zapewnianie opieki oraz znajdowanie nowych właścicieli dla bezdomnych
zwierząt z terenu Gminy;

Ad. 2. W roku 2009 - wyłapano 47 bezdomnych psów, a w roku 2010 - wyłapano 42
bezdomne psy;

Ad.3. W 2009 r. koszt całego zadania wynosił 30.670 zł brutto, w tym 2.000 zł brutto za
utrzymanie schroniska i 28.670 zł brutto za odłów i transport zwierząt do
schroniska. W 2010 r. koszt całego zadania wynosił 27.200 zł brutto, w tym 2.000
zł brutto za utrzymanie schroniska i 25.200 zł brutto za odłów i transport zwierząt
do schroniska. Podstawą do wypłaty była przedłożona faktura za wykonaną usługę,
tj. odłów psów.

Otrzymują:

l/ Adresat
. a/a

ISTRZA

„ Bajerskd
ZA&tPCA BURMISTRZA



p/f
Burmistrz Kępie

Kępice,2011-03-24
UM.NPŚ.RL.6140.10.2011.KS

Biuro Ochrony Zwierząt
UL Gancarska 37A
04-886 Warszawa

Odpowiadając na wniosek o udzielenie informacji publicznej na temat sposobu
i skutków wykonywania zadania przewidzianego ustawą o ochronie zwierząt związanego
z zapewnieniem opieki nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywaniem informuję, że:

1. W 2009 roku wyłapywaniem i zapewnieniem opieki nad bezdomnymi zwierzętami
zajmowała się firma „Azyl" z siedzibą w Żukowie, natomiast w 2010 roku opieka nad
bezdomnymi zwierzętami zapewniona była przez schronisko dla zwierząt w Słupsku zgodnie
z zawartą umową. Za wyłapywanie i przewóz zwierząt do schroniska odpowiadała firma
„ZPHU Łukasz Pęski Włynkówko". Umowy za wyłapanie , przewóz i zapewnienie opieki
zawarte były na okres jednego roku.

2. W 2010 roku do schroniska w Słupsku przewieziono 12 psów i 3 koty, natomiast w 2009
roku nie była prowadzona taka ewidencja.

3.W 2009 roku płatności za wyłapywanie i zapewnienie opieki nad bezdomnymi zwierzętami
odbywały się w formie ryczałtowej 900 zł brutto miesięcznie. Roczny koszt realizacji zadania
wyniósł 10800 zł brutto. W 2010 roku opłata jednorazowa za umieszczenie jednego psa
wynosiła 5000 zł brutto, kota 150 zł brutto. Wyłapanie i przewóz jednego zwierzęcia do
schroniska kosztowało 158 zł brutto. Całkowity koszt realizacji w 2010 roku wyniósł 8820 zł
brutto.

BURMISTRZ



p/t
WÓJT

GMINY KOBYLNICA
Kobylnica, dn. 04.04.2011 r.

GPS-PE.6140.08.2011

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
Fundacja dla Zwierząt „Argos"

ul. Garncarska 37A
04-886 Warszawa

W odpowiedzi wniosek o udzielenie informacji publicznej w sprawie wykonywania przez gminę

zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie" przewidzianego ustawą o ochronie

zwierząt informuję:

1. Gmina Kobylnica w latach 2009-2010 posiadała podpisaną umowę ze schroniskiem AZYL dla

bezdomnych zwierząt, ul. Wierzbowa, Glincz, 83-330 Żukowo.

2. W roku 2009 do schroniska przekazano 12szt. psów pozostawionych bez opieki, natomiast w

roku 2010 w ilości 21szt.

3. Koszt realizacji zadania gminy w roku 2009r. zgodnie z zawartą umową wynosił - 9.600zł, a

w 2010 roku wynosił 12.000zł. Forma płatności miała charakter ryczałtowy.

Otrzymują:

1. Adresat.

2. A/a KL/KL



Strona l z l

OćHk * M

Od: "Mirek Klasa" <m.klasa@koczala.pl>
Do: <boz@boz.org.pl>
Wysłano: 28 marca 2011 12:48
Temat: informacja UG Koczała

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

Urząd Gminy Koczała w odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji
publicznej z dnia 14 marca 2011 r., informuje, że dopiero 28.09.2010r. podpisaliśmy
umowę ze schroniskiem AZYL sp. z o.o. w Glinczu, ul. Wierzbowa, 83-330 Zukowo, na
prowadzenie działań interwencyjno-profilaktycznych dot. Psów. Uiszczono opłatę
roczną w kwocie 2000zł. W roku 2009 i 2010 nie przeprowadzane zostały wyłapywania
bezdomnych zwierząt.

MK/MK

Z poważaniem
Mirosław Klasa
Specjalista ds. gospodarki gruntami i nieruchomościami
oraz ochrony środowiska
Urząd Gminy Koczała
tel. 059 857 4258, 059 857 4062
fax. 059 857 4073

Informacja programu ESET NOD32 Antivirus, wersja bazy sygnatur wirusów 5991
(20110328)

Wiadomość została sprawdzona przez program ESET NOD32 Antivirus.
http://www.eset.pl lub http://www.eset.com

7011.



URZĄD GMINY
KOLBUDY

Kolbudy Kolbudy, dnia 18 kwietnia 2011 r.

r/t

GK. 6140.2.2011

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

W odpowiedzi na wniosek z dnia 21 marca 2011 r. o udzielenie informacji publicznej

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

i ich wyłapywanie" przekazujemy następujące informacje:

1. W 2009 r. oraz w 2010 r. Gmina Kolbudy miała umowę z Sp. z o.o. AZYL w Glinczu

przy ul. Wierzbowej, filia w Kościerzynie przy ul. Przemysłowej. Umowa dotyczyła

działań interwencyjno - profilaktycznych.

2. Gmina Kolbudy nie posiada danych liczbowych o zwierzętach wyłapanych i/lub

utrzymywanych na koszt gminy.

3. Całkowity koszt zadania wyniósł w ciągu dwóch lat 40800,00 zł brutto, płatność była

w formie ryczałtowej.

WÓJT

dr Leszek

INY

ombala



U R Ż Ą B U M
77-140 K i OWY Kołczygłowy 2011.03.25

U'.. *> • l-\- ' ''- " '̂

!MIP 842-10-00-55:,. r^agon D00543019

RRG.6140.3.2011.D

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT

Fundacji dla Zwierząt „Argos"

ul. Garncarska 37A

04 - 886 Warszawa

W odpowiedzi na pismo z dnia 14 marca 2011 r. dot. udzielenia

informacji publicznej na temat sposobu i skutków wykonywania zadania „

opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie", Urząd Gminy

w Kołczygłowach informuje:

1. Gmina w 2009 i 2010 roku nie miała zawartych umów na wyłapywanie

bezdomnych zwierząt.

2.Gmina nie poniosła żadnych kosztów związanych z wyłapywaniem

bezpańskich zwierząt w latach 2009 i 2010 r.

»«gr Terp.spOfptezak

D.A.



p/1

URZĄD GMINY Konarzyny2011-03-21
89-t>07 Konarzyny

uL Szkohi* 7
powiat Chłjnicp woj. pomorskie
trl./fett (059) 833-10-11, 83MO-08

Nr 614.1.2011

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

W odpowiedzi na pismo z dnia 14.03.2011 r. Urząd Gminy w Konarzynach informuje:
1. Gmina Konarzyny zawarła porozumienie w sprawie wyłapywania zwierząt z Firmą

„Rakarnia" Skup zwierząt padłych oraz odpadów poprodukcyjnych Roman Rocławski
Lipienice, 89-620 Chojnice. Umowę zawarto O l marca 2006 r. na czas nieokreślony.

2. Ilość zwierząt wyłapanych w roku:
- 2009 - O
- 2010 - O

3. Koszt realizacji całego zadania w roku:
- 2009 - O
- 2010 - O -

Jacek Warsiński



Urząd Gminy Kosakowo
81-198KOSAKOWO

ul. Żeromskiego 69
fQ4M\ Kosakowo, dnia 25 marca 201 Ir.

NIP 586-10-23-761

GKOŚ.6140.1.2011

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
Fundacji dla zwierząt „Argos"
04-886 Warszawa
ul. Garncarska

W odpowiedzi na Państwa wniosek o udzielenie informacji publicznej z dnia 14 marca
2011 r. Wójt Gminy Kosakowo informuje, że w latach 2009 - 2010 usługi w zakresie
wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie gminy Kosakowo świadczyła firma CANIS z
siedzibą w Pucku, przy ulicy Przebendowskiego 23/10, właściciel- p. Krzysztof Linard, na
podstawie podpisanej z Urzędem Gminy w Kosakowie umowy.
Umowa obejmowała odławianie zwierząt z terenu Gminy Kosakowo na każde żądanie
Zamawiającego oraz przewóz i umieszczenie w schronisku dla bezdomnych zwierząt
działającym na podstawie obowiązujących przepisów.

Za wykonywanie usług objętych w/w umową ustalono wynagrodzenie ryczałtowe na
czas trwania umowy w wysokości l.SOOzł miesięcznie. Kwotą ryczałtową objęty był odłów
zwierząt w ilości do 3 sztuk, koszt każdego następnego odłowionego zwierzęcia,
przewiezienia i umieszczenia go w schronisku wynosił 350zł.

Urząd Gminy Kosakowo nie prowadzi ewidencji schwytanych zwierząt, w związku z
czym nie posiada dokładnych danych o ich ilości. Proponujemy zwrócić się z pytaniem
bezpośrednio do w/w firmy.

Z poważaniem

Z up. Wójta? uJŁjaiy Kosakowo



P'/lf

BURMISTRZ
MIASTA
KOŚCIERZYNA

Kościerzyna, dnia 18-04-2011 r.

SM.6140.1.2011

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

W odpowiedzi na pismo z dnia 14 marca 2011 r. w sprawie udzielenia informacji
publicznej na temat sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi
zwierzętami i ich wyłapywanie" informuję, co następuje:

Ad 1. W latach 2009 i 2010 Gmina Miejska Kościerzyna miała stałą umowę na
wyłapywanie i utrzymywanie zwierząt bezdomnych (psów) w schronisku dla zwierząt z
firmą „Azyl" z Glincza.

Ad 2. Z terenu miasta Kościerzyna wyłapano i umieszczono w schronisku dla zwierząt
odpowiednio: w 2009 r. - 26 bezdomnych psów; w 2010 r. - 32 bezdomne psy.

Ad 3. Gmina Miejska Kościerzyna na realizację zadania wydała odpowiednio:
w 2009 r. - 18.000 zł.; w 2010 r. - 20.400 zł. Płatność realizowano w formie ryczałtu
miesięcznego.

Z poważaniem
ZASTĘPCA BURMISTRZA

Ewa Aleksandrowicz_

83-400 Kościerzyna, ul. 3 Maja 9a

T: 058-680-23-49 F: 058-680-23-20

e-mail: urzad@koscierzyna.gda.pl

www.koscierzyna.gda.pl



STRAŻ GMINNA
GMINY KOŚCIERZYNA

83-400 Kośc ierzyna
ul. Strzelecka 9

tel. (0-58)686-59-80

Straż Gminna Gminy Kościerzyna

SG 0544.03.2011

Kościerzyna 24.03.2011

Biuro Ochrony Zwierząt

Fundacja dla Zwierząt „Argos"

Ul. Garncarska 37A

04 - 886 Warszawa

W odpowiedzi na Państwa pismo z dnia 14 marca 20011 r. udzielamy odpowiedzi na

pytania.

l. W latach 2009 - 2010 stałą umowę na wyłapywanie bezdomnych zwierząt i zapewnienia

im opieki podpisaliśmy z firmą Azyl Sp. z o.o. Glincz ul Wierzbowa 83 - 330 Zukowo, Filia

w Kościerzynie przy ul Przemysłowej.

2. Ilość odłowionych zwierząt (psy) w roku 2009 - 22 szt.

4. Ilość odłowionych zwierząt (psy) w roku 2010-23 szt.

5. Forma płatności w roku 2009 : 1000 zł miesięcznie x 12 miesięcy = 12000 zł. rok.

6. Forma płatności w roku 2010 : 1200 sł. miesięcznie x 10 miesięcy +dodatkowa akcja

wyłapywania psów 1800 zł.= 13800 zł. rok.

Do wiadomości:

la/a

Z poważaniem
A

K O M ,E M i.) A N T
STRAŻY ^MINNEJ

mgr inz. Krzysztof Lisakowuki



Strona l z l

Od: <k.damps@krokowa.pl>
Do: <boz@boz.org.pl>
Wysłano: 11 kwietnia 2011 09:27
Temat: dot.pisma PM 42

W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej Urząd Gminy w Krokowej informuje , że w
latach 2009 - 2010 wywiązał się z ustawowego obowiązku opieki nad bezdomnymi zwierzętami poprzez
posiadanie stosownych stałych umów ze schroniskiem dla zwierząt rozliczanych w formie ryczałtu.

Z poważaniem:
Luiza Damps-Zawisza

om i_n/i_i c



URZĄD MIASTA KRYNICA MORSKA
ul. Górników 15, 82-120 Krynica Morska
® (55) 247 65 27 11(55)2476566
NIP 578-00-17-940 REGON 170006774

Urząd Miasta Krynica Morska
ul. Górników 15. 82-120 Krynica Morska, tel. (O 55) 247 65 27. tel/fax (O 55) 247 65 66

Krynica Morska, 23.05.2011 r.

GKK 0717-1/6/11

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacja dla Zwierząt „Argos"
lii f~^ ar-t-w^Tol^a ^To
W»'«i -ŁJ-Łł-i J AvV»i LJlŁt-Ł ,.j , ̂

04-886 Warszawa

W odpowiedzi na pismo w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt Burmistrz

Miasta Krynica Morska informuje, iż:

1. w roku 2009 Gmina udzieliła dwóch zleceń firmie „AZYL" Spółka z o.o., ul. Wierzbowa,

83-330 Żukowo, na wyłapanie bezpańskich psów w cenie 600,00 zł brutto za każde

zlecenie, umowy stałej nie podpisano. Całkowity koszt w roku 2009 wyniósł l 200,00 zł

brutto.

2. w roku 2010 Gmina podpisała umowę na rok czasu i udzieliła dwóch zleceń firmie

„AZYL" Spółka z o.o., ul. Wierzbowa, 83-330 Żukowo, na wyłapanie bezpańskich psów

w cenie 600,00 zł brutto za każde zlecenie. Dodatkowo zapłacono w ramach umowy

ryczałt w wysokości 2 000,00 zł brutto za utrzymanie bezpańskich psów w schronisku.

Całkowity koszt w roku 2010 wyniósł 3 200,00 zł brutto.

Z poważaniem

BU
Miast

Otrzymują:

1. adresat

2. a/a



pAi

BURMISTRZ MIASTA KWIDZYNA
"̂̂  ul. Warszawska 19, 82-500 Kwidzyn

Kwidzyn, 24 marzec 2011 r.

Nr sprawy GM.7080-2/2011

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacja dla Zwierząt „Argos"

ul. Garncarska 37 A
04-886 Warszawa

W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej przesyłam odpowiedzi na
zadane pytania.

Ad 1. Gmina Miejska Kwidzyn w latach 2009 i 2010 miała podpisaną umowę na wyłapywanie
bezdomnych zwierząt i zapewnienie im opieki z „Daniel" Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe
Artur Zielaskowski z siedzibą w Grudziądzu przy ul. Nad Torem l .

Ad 2. W roku 2009 liczba zwierząt wyłapanych wynosiła 25 szt. a utrzymywanych było 43
szt. W roku 2010 liczba zwierząt wyłapanych wynosiła 33 szt. a utrzymywanych było 48 szt.

Ad 3 Koszt realizacji całego zadania w roku 2009 wyniósł 93 420,49 zł. a w 2010 roku 109
999,20 zł. W roku 2009 cena utrzymania jednego zwierzęcia wynosiła w schronisku (stawka za dobę)
12,50 zł netto + należny podatek VAT, a cena jednokrotnego wyłapania 404,00 zł netto + należny
podatek VAT. W roku 2010 cena utrzymania jednego zwierzęcia wynosiła w schronisku (stawka za
dobę) 12,12 zł. netto + należny podatek VAT, a cena jednokrotnego wyłapania 404,00 zł netto +
należny podatek VAT. W rozpatrywanych latach wykonanie usługi odbywało się każdorazowo po
zakończeniu miesiąca kalendarzowego.

Wszelkich informacji w powyższej sprawie dokonuje pracownik Urzędu Miejskiego w Kwidzynie :

Zespołu ds. Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska - Małgorzata Ostraszewska-Rożniata tel. (55)

6464783.



WÓJT GMINY KWIDZYN
ul. Grudziądzka 30

82-500 K W I D Z Y N
Kwidzyn, dnia 1 kwietnia 2011 r.

GO.1431.1.2011
Za potwierdzeniem odbioru

Biuro Ochrony Zwierząt

Fundacja dla Zwierząt „Argos"

ul. Garncarska 37 A

04-886 Warszawa

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 i art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie

do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, póz. 1198 z późn. zm.), po rozpoznaniu wniosku z dnia

14 marca 2011 r. o udzielenie informacji publicznej (data wpływu wniosku do Urzędu Gminy Kwidzyn

21 marca 2011 r.), złożonego przez Biuro Ochrony Zwierząt Fundacja dla Zwierząt „Argos" z siedzibą

przy ul. Garncarskiej 37 A, 04-886 Warszawa, Wójt Gminy Kwidzyn udostępnia informację publiczną

w zakresie objętym wnioskiem.

1. Czy i z kim gmina miała w 2009 i 2010 r. stałe umowy albo udzielała doraźnych zleceń

na wyłapywanie bezdomnych zwierząt i/lub zapewnienia im opieki?

Gmina Kwidzyn w latach 2009 i 2010 posiadała stałe umowy, zawierane corocznie,

na wyłapywanie bezdomnych zwierząt (psów) z terenu gminy Kwidzyn i zapewnienie im dalszej

opieki poprzez umieszczenie w schronisku dla bezdomnych zwierząt w Węgrowie. Podmiotem

świadczącym usługi w latach 2009 i 2010 na rzecz Gminy Kwidzyn było Przedsiębiorstwo Handlowo

Usługowe „Daniel" z siedzibą przy ul. Nad Torem 1, 86-300 Grudziądz. Przedsiębiorstwo to prowadzi

również schronisko w Węgrowie.

2. Jakie są zbiorcze dane o ilości zwierząt (psach/kotach) wyłapanych i/lub utrzymywanych na koszt

gminy w 2009 roku, a jakie w 2010 roku?

W 2009 roku z terenu gminy Kwidzyn wyłapano i przewieziono do schroniska w Węgrowie

35 bezdomnych psów, na dzień 31 grudnia 2009r. w schronisku przebywało 14 psów. W roku 2010

z terenu gminy Kwidzyn wyłapano i przewieziono do schroniska w Węgrowie 27 bezdomnych psów,

na dzień 31 grudnia 201 Or. w schronisku przebywało 10 psów.

3. Jaki był w 2009 r. i jaki był w 2010 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)?

W roku 2009 koszt realizacji całego zadania w zakresie wyłapywania bezdomnych psów

i zapewnienia im dalszej opieki w schronisku w Węgrowie wyniósł 51 221 złotych, zaś w roku 2010

70 660 złotych. Poniesione koszty regulowane były przez Gminę Kwidzyn na rzecz Przedsiębiorstwa

Handlowo Usługowego „Daniel" w oparciu o ceny ustalone umową na podstawie faktur VAT,



wystawianych miesięcznie. Koszty obejmowały: cenę utrzymania w schronisku wyłapanych zwierząt

(stawka za dobę), cenę roboczogodziny pracownika wykonującego usługę wyłapywania oraz cenę

transportu wyłapanych zwierząt z miejsca wyłapania do schroniska w Węgrowie. Miesięczne koszty

wyliczane były w oparciu o bieżącą ewidencję zwierząt prowadzoną przez Przedsiębiorstwo Handlowo

Usługowe „Daniel".

Sporządził: Zdzisław Chojnacki
tel. 55 261 41 65



BURMISTRZ
MIASl A LĘBORKA

(12)

OŚG.6140.1.2011.P Lębork, dnia 04.04.2011 r.

Miejski Za^ąd Gospodarki
Kom u nam e j
ul. Wyszyńskiego 3
84^00 Lębork

W załączeniu przekazuję kopię wniosku Biura Ochrony Zwierząt, 04 - 886 Warszawa
ul. Garncarska 37A, z prośbą o udzielenie informacji publicznej za lata 2009 i 2010 na temat
sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich
wyłapywanie" przewidzianego ustawą o ochronie zwierząt.

Z p o w a ż a n i e m

Z up. BURMISTRZA
F S/S7 /

Do wiadomości:

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

2. OŚG/4548/1200/P-a/a

!



MIEJSKI ZARZĄD
GOSPODARKI KOMUNALNEJ
84-300 Lębork ul.Kard.S WVszynskiego 3 Lębork, 11.05.201 Ir.

l .W

Pan

Tadeusz Wypych

Kierownik Biura Ochrony Zwierząt

Fundacji dla Zwierząt „Argos"

Ul. Garncarska 37 A

04-886 Warszawa

W nawiązaniu do Pana pismo wniosku złożonego w Urzędzie Miejskim w Lęborku

w/s opieki nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywaniem informuję, j n. :

Pkt l - w 2009 r. i 2010 r. Gmina Miejska Lęborka posiadała zawarte roczne umowy z firmą:

„Ośrodek Tresury Psów Bajer Sławomir Twardziak" Małoszyce, 84-302 Lębork 4 na

wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenów komunalnych wraz z przechowywaniem we

własnym schronisku w Małoszycach.

Pkt 2 - zbiorcze zestawienie ilości i rodzaju wyłapanych zwierząt podczas 2009 r. i 2010 r.

przedstawia załącznik nr l do niniejszego pisma.

Pkt 3 - Gmina Miejska posiadała roczne umowy w formie stałych ryczałtów miesięcznych

w wysokości 4.500 zł netto i 4.815 zł brutto, bez względu na wyłapaną ilość i rodzaj zwierząt.

Wartość roczna poszczególnych umów wynosiła : 57.780 zł brutto/rocznie.

W załączeniu przesyłam zbiorcze zestawienie ilości i rodzaju wyłapanych zwierząt
podczas 2009 i 2010 r.

Otrzymują:
1. Adresat,^
2. a/a.

Do wiadomości :
Urząd Miejski w Lęborku
dot. pisma OŚG.6140. l .201 1 .P

Z poważaniem

D Y B, E
MZGK

'•>ar inż. f-ws B



Załącznik nr l

Zestawienie zebranych zwierząt z terenów komunalnych miasta Lęborka
w okresie I - XII 2009 r. przez Ośrodek Tresury Psów „Bajer" z Małoszyc :

1) w m-cu styczniu 2009 r. - brak zgłoszeń i odłowu,
2) w m-cu lutym 2009 r. - zabrano z terenów komunalnych miasta Lęborka zwierzęta :

2 szt. psów,
10 szt. kotów,
l szt. sowa,
l szt. łabędź niemy,

3) w m-cu marcu 2009 r. zabrano z terenów komunalnych miasta Lęborka zwierzęta :
- 2 szt. psów,
- 4 szt. gołębi miejskich,

10 szt. kotów,
4) w m-cu kwietniu 2009 r. zabrano z terenów komunalnych miasta Lęborka zwierzęta :

- 8 szt. psów,
- 2 szt. kotów,

5) w m-cu maju 2009 r. zabrano z terenów komunalnych miasta Lęborka zwierzęta :
l szt. pies,
l szt. kot,
l O szt. kaczek,

- 2 szt. gołębi miejskich,
6) w m-cu czerwcu 2009 r. zabrano z terenów komunalnych miasta Lęborka zwierzęta :

3 szt. psów,
- 7 szt. kotów,

10 szt. kaczek,
l szt. wąż,

7) w m-cu lipcu 2009 r. zabrano z terenów komunalnych miasta Lęborka zwierzęta :
- 3 szt. psów,

l szt. mewa,
- 2 szt. bociany,

8) w m-cu sierpniu 2009 r. zabrano z terenów komunalnych miasta Lęborka zwierzęta :
3 szt. psów,
1 szt. bocian,

- 7 szt. kotów,
- 2 szt. gołębi miejskich,

9) w m-cu wrześniu 2009 r. zabrano z terenów komunalnych miasta Lęborka zwierzęta :
3 szt. psów,

- 7 szt. kotów,
2 szt. gołębi miejskich,
l szt. kuna leśna,

10) w m-cu październiku 2009 r. zabrano z terenów komunalnych miasta Lęborka
zwierzęta:

13 szt. psów,
3 szt. kotów

- 2 szt. gołębi



11) w m-cu listopadzie 2009 r. zabrano z terenów komunalnych miasta Lęborka zwierzęta:
l szt. pies,
l szt. kot,
4 szt. gołębi miejskich,
l szt. lis,

12) w m-cu grudniu 2009 r. zabrano z terenów komunalnych miasta Lęborka zwierzęta :
10 szt. psów,

- 3 szt. gołębi miejskich,
- 2 szt. kotów.

Zestawienie zebranych zwierząt z terenów komunalnych miasta Lęborka
w okresie I - XII 201 Or. przez Ośrodek Tresury Psów „Bajer" z Maloszyc :

1) w m-cu styczniu 2010 r. zabrano z terenów komunalnych miasta Lęborka zwierzęta :
- 2 szt. bezpańskie psy,
- 7 szt. kotów,
- l szt. łabędź niemy,

2) w m-cu lutym 2010 r. zabrano z terenów komunalnych miasta Lęborka zwierzęta :
- 3 szt. bezpańskie psy,
- 6 szt. kotów,
-1 szt. gołąb,

3) w m-cu marcu 2010 r. zabrano z terenów komunalnych miasta Lęborka - 4 szt.
bezpańskie psy,

4) w m-cu kwietniu 2010 r. zabrano z terenów komunalnych miasta Lęborka - 2 szt.
bezpańskie psy,

5) w m-cu maju 2010 r. zabrano z terenów komunalnych miasta Lęborka - 8 szt.
bezpańskich psów,

6) w m-cu czerwcu 2010 r. zabrano z terenów komunalnych miasta Lęborka - 8 szt.
bezpańskie psów,

7) w m-cu lipcu 2010 r. zabrano z terenów komunalnych miasta Lęborka - 8 szt.
bezpańskich psów,

8) w m-cu sierpniu 2010 r. zabrano z terenów komunalnych miasta Lęborka - l szt.
kot, 6 szt. bezpańskich psów,

9) w m-cu wrześniu 2010 r. zabrano z terenów komunalnych miasta Lęborka - 5 szt.
bezpańskich psów,

10) w m-cu październiku 2010 r. zabrano z terenów komunalnych miasta Lęborka - 2 szt.
bezpańskich psów, 8 szt. kotów,

11) w m-cu listopadzie 2010 r. zabrano z terenów komunalnych miasta Lęborka - 4 szt.
bezpańskich psów,

12) w m-cu grudniu 2010 r. zabrano z terenów komunalnych miasta Lęborka - 4 szt.
bezpańskich psów, l sz. kot.



U R Z Ą D G M I N Y
82-224 LICHNOWY

ul. Tczewska 6
tel 55-271-27-23, fax 55-271-27-66

NIP 579-00-15-109
RGIII 6140.03.2011 Lichnowy, 22.03.201 Ir.

Biuro Ochrony Zwierząt

Ul. Garncarska 37A

04-886 Warszawa

W odpowiedzi na Państwa pismo w sprawie udzielenia informacji publicznej na temat

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

wyłapywanie" przewidzianego ustawą o ochronie zwierząt, Urząd Gminy Lichnowy

informuje, iż od 16.07.2007r. posiadamy umowę ze schroniskiem AZYL w Glinczu, zawartą

na okres 4 lat. W 2009r roku z terenu gminy Lichnowy zostały odebrane 4 psy, natomiast w

2010r. schronisko przyjęło 5 psów. Koszty związane z wyłapywaniem oraz pobytem zwierząt

w schronisku w 2009-201 Or. wyniosły 800 zł brutto miesięcznie, bez względu na liczbę psów.

W/0
W** łmn Michalski



p/f
URZĄD GMINY LINIA

84 -223 Linia, ul. Turystyczna 15 tel (058) 676-85-82, fax (058) 676-85-
www.bip.ug-linia.pl e-mail: rada@.ug-linia.pl

Linia, dnia 19.04.2011 r.

ROL/Z/6134/03/2011

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
Fundacji dla zwierząt „ Argos"

ul. Garncarska 37 A
04-886 Warszawa

W nawiązaniu do Waszego pisma z dnia 14 marca 2011 r. Urząd Gminy
Linia udziela odpowiedzi na zadane w nim pytania:

1) Gmina Linia w zakresie wyłapywania bezdomnych zwierząt i
zapewnienia im dalszej opieki współpracowała w roku 2009 i 2010 ze
Schroniskiem dla Bezdomnych Zwierząt „ AZYL" w Glinczu, gm.
Żukowo;

2) Były to umowy stałe ( roczne ), zapłata za wyłapywanie zwierząt była w
formie ryczałtu ( bez względu na ilość odłowionych zwierząt).

3) Koszt realizacji całego zadania w 2009r. wyniósł: 9600 zł (brutto),
natomiast w 2010 r. 12000 zł (brutto).

4) Dokładne dane zbiorcze o ilości odłowionych zwierząt posiada
Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt „AZYL" w Glinczu, gm. Żukowo.



URZĄD GMINY
O L l N l E W O Liniewo, dnia 31.03.2011 r.

W0|. pomorskie

RGKiR-700.09.2011.JM

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

Urząd Gminy w Liniewie w odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej na

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

wyłapywanie" przesyła odpowiedzi na pytania:

1. Gmina Liniewo w latach 2009-2010 miała zawarte umowy na wyłapywanie bezdomnych

zwierząt z firmą AZYL Sp. z o. o., ul. Przemysłowa, 83-400 Kościerzyna.

2. W roku 2009 wyłapano 5 bezdomnych psów, natomiast w roku 2010 wyłapano 3 bezdomne

psy.

3. Koszt realizacji zadania w 2009 r. ryczałt 500 zł miesięcznie, natomiast w 2010 r.

jednorazowa opłata roczna 2.000 zł oraz 600 zł za każdego wyłapanego psa.

Zup,

Otrzymują:

1. adresat

2. a/a.



Urząd Gminy l > \
Słomińskiego 19

77-13O Lipnica
NEP 842-10-23-008

teL/fax: 0-59-821-83-17

RIG 6140.1.2011 Lipnica,dnia28marzec2011r.

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

Odpowiadając na pismo z dnia 14 marca 2011 roku Urząd Gminy w Lipnicy
informuje, że w 2009 i w 2010 roku nie zawierał umów na wyłapywanie bezdomnych
zwierząt i/lub zapewnienie im opieki, ponieważ nie było takiej potrzeby.
Jednocześnie informujemy, że na sesji w dniu 25 luty 2011 roku podjęliśmy Uchwałę
w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie gminy
Lipnica oraz zapewnienie dalszej opieki wyłapywanym zwierzętom. W najbliższym
czasie podpiszemy umowę ze schroniskiem AZYL w Glinczu, filia w Kościerzynie
w sprawie realizacji powyższych zadań.

Z u

Otrzymują:
l .adresat
2.a/a



Urząd Gminy Lipusz
Lipusz, ul Derdowskirgo 7

tei 58 68? 4S 15 lub 30; fiut, 58 68? 43 91

KO.QP.7DOM/ll upusi, drw 23,03.2011 r,

Biuro Ochrony lwitnąt
Fundacji rtla Zwteriąt „Argos"

uf, Garncarska 37A

D4-886 Warsiawa

W odpowiedzi n* i dnii 14.03.br Urząd Gminy w Upuszu i
l/ W 2009-2010 Gmina Upust umowy ze AZYL w Głinczu na
dwałart interwencyjne - profilaktycznych dot, i terenu gminy Upwsz polegających na o«Jtewi
bezdomnych psów i ymiesictaniu ich w schronisku;

2/ ll-ftśćwytapanych bezdomnych psów w 2009 r. - l piesf w 20:10 r. - 4 psy;

3/ łi4artia w r. - 2.SOO ił; w 2010 r, ° ił, forma platncśei jednorazcm
*a psi i roczna na utrzymanie schromfeka^



p/W

URZĄD GMINY LUBICHOWO

ul. Zblewska 8, 83-240 Lubichowo
tel.(58)58-85-221, fax (58)58-85-340

Lubichowo, dnia 11.04.2011 r.

KDT.6140.1.2011.

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

W odpowiedzi na pismo tut. Urząd informuje, że w latach 2009 r. i 2010 r., Gmina

miała podpisaną umowę ze Spółką z o.o. "AZYL" z Siedzibą w Glinczu, 83-330 Żukowo na

odławiania bezdomnych psów z terenu naszej Gminy.

Koszt w 2009 r. wyniósł 4.800 zł, a w 2010 r. wyniósł 9.600 zł.

Co do ilości wyłapanych zwierząt tut. Urzędu nie prowadzi rejestru - z tym pytaniem proszę

się zwrócić do schroniska.

Woj t Gmin;
a/a

Wyk. K.B. 585885221 w. 24



URZĄD GMINY
84-242 Luzino

Ui. >. f Ki l ' Sl • i t t l i u ł l l l i
NIP 683-11-36-020

Luzino, 26 maja 2011 roku
OR.1431.10.2011

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

W odpowiedzi na wniosek z dnia 16 maja 2011 roku (data wpływu: 20.05.2011 r.)

o udzielenie informacji publicznej dotyczącej sposobu i skutków wykonywania zadania

„opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie" przewidzianego ustawą o ochronie

zwierząt przekazujemy następujące odpowiedzi na postawione we wniosku pytania:

1. W 2009 i 2010 roku były zawarte umowy z firmą zewnętrzną, mającą siedzibę poza

granicami gminy Luzino.

2. W 2009 roku przyjęto zgłoszenia o przebywaniu na terenie gminy bezpańskich psów

w ilości: 2009r. - 17 sztuk

201 Or.-26 sztuk.

3. Koszty realizacji zadania jakie gmina poniosła:

2009r. - 7 500,00 zł

201 Or.-11 600,00 zł

Formy płatności: ryczałtowa i jednostkowa.

Jednocześnie przepraszamy, że informacja przesłana e-mailem na pismo z dnia

14 marca 2011 (data wpływu: 21.03.2011), do Państwa nie dotarła. Nie znamy przyczyn,

mogło to być jednak nasze przeoczenie, za co jednak serdecznie przepraszamy.

Tym razem informacje przekazujemy pocztą tradycyjną.

Wójta

Otrzymują:
(T) adresat
2. a/a.



P/H

Burmistrz Miasta Łeby
84-360 Łeba, ul. Kościuszki 90 tel.(0-59) 86-61-513, fax.(0-59) 86-61-337
e-mail; sekretariat@leba.eu

Łeba, dnia 04.04.201 lr.
L.dz. GKI.6140.01.2011.WS

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

W nawiązaniu do wniosku z dnia 14 marca 2011 r., dotyczącego udzielenia informacji

publicznej, uprzejmie informuję :

Ad. pkt. l Gmina Miejska Łeba w 2009 i 2010 r. udzielała doraźnych zleceń na wyłapywanie

bezdomnych zwierząt lub zapewnianie im opieki. Zlecenia dokonywała firma „Bajer"

Sławomir Twardziak Ośrodek tresury psów, natomiast sterylizacji Przychodnia

Weterynaryjna - Jacek Woronowicz.

Ad. pkt. 2 W 2009 r. wyłapano - 16 sztuk psa/kota , natomiast w 2010 r. wyłapano - 2 sztuki

psa/jenota oraz wysterylizowano 3 sztuki kotów.

Ad. pkt. 3 Koszt realizacji całego zadania w 2009 r. wyniósł 7 490 zł, natomiast w 2010 r.

wyniósł 2140 zł, osobno sterylizacja wyniosła - 1754,80 zł. Forma płatności we wszystkich

przypadkach jednorazowa.

Z poważaniem

B U R l I B T it L

Andrzej rzechmiński



Łęczyce, dnia 29.03.2011 r.

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

W odpowiedzi na wniosek z dnia 14 marca 2011 r. (wpływ do tui. Urzędu 21 marca
br.) o udzielenie informacji publicznej, Urząd Gminy w Łęczycach informuje, iż:

1. w 2009 oraz w 2010 roku Gmina posiadała stałe umowy na odławianie bezpańskich
zwierząt ze schroniskiem, mającym siedzibę w Małoszycach (Ośrodek tresury psów
„BAJER", Hotel i Schronisko dla psów, Sławomir Twardziak),

2. ilość odłowionych bezpańskich zwierząt wynosiła:
a) w 2009r. - 9 szt. psów,
b) w 201 Or. - 12 szt. psów, 4 szt. kotów,

3. koszt realizacji zadania wyniósł:
a) w 2009r. - 38 520 złotych
b) w 201 Or.-43 228 złotych

Zryczałtowane wynagrodzenie było wypłacane miesięcznie na podstawie wystawionej
faktury.

W
GMINY

J T
ŁĘCZYCE
M

'tbrodt



Urząd Miasta Malborka
82-200 Malbork

Wydział Gospodarki Komunalnej
i Ochrony Środowiska . . oon-Malbork, dnia 28.03.

GKO.6140. 5.2011

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

dot.: Wniosku o udzielenie informacj i publicznej.

Urząd Miasta Malborka uprzejmie informuje, że w roku 2009 i 2010 były
podpisane umowy ze Schroniskiem dla Bezdomnych Zwierząt w Tczewie.
W schronisku tym umieszczano zwierzęta wyłapywane przez Straż Miejską na
terenie miasta Malborka.

Rok 2009 - umowa z dnia 09.01.2009 r. pomiędzy Miastem Malborkiem,
OTÓŻ ANIMALS Pomorski Oddział Okręgowy i Miastem Tczew; ważna od
01.01.2009 r. do 31.12.2009 r. wartość brutto umowy 65.000 zł.; ponadto dostarczono
karmę, leki i szczepionki, oraz kojce dla psów. Schronisko przyjęło 37 psów.

Ponadto w roku 2009 w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
w Malborku utrzymywanie były dodatkowo - 4 kojce dla psów przed dostarczeniem
ich do schroniska w Tczewie. Realizowana była też sterylizacja i kastracja
bezdomnych kotów, oraz zabiegi weterynaryjne na bezdomnych psach chorych
i poranionych w wypadkach.
Ogółem wydano 138.714,26 zł.

Rok 2010 - umowa z dnia 31.12.2009 r. pomiędzy Miastem Malborkiem,
OTÓŻ ANIMALS Pomorski Oddział Okręgowy i Miastem Tczew; ważna od
01.01.2010 r. do 31.12.2010 r. wartość brutto umowy 65.000 zł.; ponadto dostarczono
karmę dla psów i dodatkowe 4 kojce. Schronisko przyjęło 42 psy.

Realizowana była też sterylizacja i kastracja bezdomnych kotów (sterylizacja
124 szt., kastracja 92 szt; na kwotę 25.909,62 zł.), oraz zabiegi weterynaryjne na
chorych i poranionych w wypadkach bezdomnych psach.
Ogółem wydano 110.209,30 zł.

W tym czasie przekazano też, we współpracy ze Stowarzyszeniem "REX"
w Malborku, pewną ilość psów i kotów do adopcji, bez pośrednictwa schroniska.

Z poważaniem
Z. up.Burmisti

Otrzymują: Barbara
1 AHrpQnt Naczelnik Wydziału iSosiodarki
l. /\dresai. Ketwna!nej i Ochrony l O w M

2. Wydział GKO a/a.

Prowadzący sprawę:
A.Matyjak

tel. 55 6479900 wew. 249



f/f
U R Z Ą D G M I N Y

82-200 Malbork
u!. Ceglana 7 Malbork, dnia 28.03.2011 r.

i\ll- 579-10-03-249

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

W odpowiedzi na wniosek z dnia 14.03.2011 (wpłynął dnia 21.03.2011 r.) w sprawie
udostępnienia informacji publicznej na temat sposobów i skutków wykonywania zadania "opieka
nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie" przewidzianego ustawą o ochronie zwierząt -
Urząd Gminy Malbork informuje:

1. W 2009 r. Gmina miała stałą umowę na wyłapywanie bezdomnych zwierząt i/lub zapewnienie
im opieki z "AZYL" Sp. z o.o. w Glinczu, ul. Wierzbowa, 83-330 Żukowo
W 2010 r. Gmina nie miała podpisanej umowy z żadną firmą zajmującą się przedmiotowym
zadaniem.

2. W 2009 r. z terenu Gminy wyłapanych i przewiezionych do schroniska było 7 psów.
W 2010 r. z terenu Gminy wyłapany i przewieziony do weterynarza był l pies.

3. W 2009 r. całkowity koszt realizacji zadania wyniósł 5.500,00 zł. (2.000,00 zł roczna opłata
stała + 7 psów x 500,00 zł = 3.500,00 zł za wyłapanie i umieszczenie w schronisku).
W 2010 r. całkowity koszt realizacji zadania wyniósł 0,00 zł

W związku z powyższym uważa się, że wnioskowana informacja publiczna została udzielona.

Z poważaniem:

ion Grzano

Otrzymują:
\/fj Adresat
Y a/a



p/f

U R Z Ą D M I E J S K I W M I A S T K U
WYDZIAŁ ROLNICTWA GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI l OCHRONY ŚRODOWISKA

77-200 Miastko, ul. Grunwaldzka 1 tel.059 857 20 81 do 86: fax 059 857 23 68

Miastko, dnia 29.03.2011 r.

WGN.6140.1.5.2011.MR

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

Dotyczy: udzielenia informacji publicznej

W odpowiedzi na Wasze pismo z dnia 14 marca 2011 r. (data wpływu 21.03.2011) w
sprawie udzielenia informacji publicznej na temat sposobu i skutków wykonywania zadania
„opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie" uprzejmie informuję:

1. w 2009r i 201 Or. Gmina Miastko miała podpisaną umowę z Gminą Miejską Słupsk w
sprawie zapewnienia opieki nad bezpańskimi psami i kotami pochodzącymi z terenu
Gminy Miastko w Schronisku dla Zwierząt w Słupsku i z Przychodnią Weterynaryjną,
Spółka Cywilna lek. wet. Paulina Kańczugowska, ul. Szkolna 1, 77-200 Miastko w
zakresie opieki weterynaryjnej.

2. W 2009r. ogółem odłowiono 14 bezdomnych zwierząt i odstawiono je do schroniska.
Natomiast w 201 Or. ogółem odłowiono 37 bezdomnych zwierząt i odstawiono je do
schroniska.

3. Koszt realizacji całego zadania w 2009r. wynosił 6300 zł (opłata podlegała zapłacie
w terminie 7 dni od przyjęcia zwierzęcia przez Schronisko i otrzymania przez
Zamawiającego faktury), zaś w 201 Or. koszt realizacji całego zadania wynosił
10.900,00 zł (opłata podlegała zapłacie w następujących terminach:

a) w kwocie dwa tysiące złotych zaliczkowo - płatne w miesiącu styczniu 201 Or.
b) pozostała kwota w dwóch różnych ratach płatnych w miesiącu wrześniu i styczniu

2011 r.

z up. BURMISTRZA
mgr ^.ka^n^ikoreki

Rolnictwa^ Gospodarki Nieruchomościami
i Ochrony Średowiska



pfl
Gmi

MIKOŁAJKI POMORSKIE
ul. Dzierzgońska 2

82-433 Mikołajki Pomorskie

Mikołajki Pom. dnia 23 maja 2011

RG.1.6140.2.201 l

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacja dla Zwierząt ..Argos"

ul. Garncarska 37A

04-886 Warszawa

Urząd Gminy w Mikołajkach Pomorskich, na podstawie art.4.1 ustawy z dnia 6 września 2001 r.
Ustawy o dostępie do informacji publicznej ( Dz.U. 2001. Nr l 12, póz. l 198). podaje dane o opiece nad
bezdomnym i zw ierzetam i:

1 . w 2009 i 2010 były podpisane stałe umowy z „AZYL" spółka z o.o. ul. Wierzbowa 83-330 Żukowo;

2. n 2009r. wyłapano 7 psów, w 2010r. wyłapano 7 psóu;

3. w 2009r. koszt realizacji całego zadania wyniósł 9450 zł. w 20IOr. koszt realizacji całego zadania
wyniósł 9600 zł. : rozl iczeniem za wykonaną usługą była faktura V A T wystawiana ryczałtem za opłatę
weterynaryjną w czasie pobytu w Azylu, transport i za s c h w y t a n i e .

Otrzymują:
1 . Adresat,

Spor:ąd:iia: Anna Kuśniicrczyk

U R Z Ą D G M I N Y M I K O Ł A J K I P O M O R S K I E w o j . P O M O R S K I E



URZĄD GMINY
82-213 w Miłoradzu

woj. oomorskto

Nr 60/600/2/2011
Miłoradz23.03.2011r.

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji dla Zwierząt-"Agros'
Ul. Garncarska 37A
04-886 Warszawa

W odpowiedzi na Wasze pismo z dnia 14 marca 2011 r.
Urząd Gminy Miłoradz podaje informację na temat "opieka nad bezdomnymi
zwierzętami i ich wyłapywanie".
1. Gmina Miłoradz miała zawartą urno we w 2009r. i w 2010r. na schwytanie

bezdomnych psów z "Azyl dla bezdomnych zwierząt" Glincz
ul. Wierzbowa 83-330 Żukowo.

2. Gmina Miłoradz przekazała do schroniska Azyl w latach 2009 i 2010r.
25 psów.

3. Koszty miesięczne przekazywanych psów do schroniska wynoszą 1200,00 zł

dft. rn



P/K
URZĄD GMINY
83-132 M O R Z E S Z C Z Y N Morzeszczyn, dnia 19 kwietnia 2011r.

ul. 22 Lipca 4
tel./fax 0585362792

tel, 058S362719 lub 24
NIP 593-24-44-133

SG.6140.2.2011

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacja dla Zwierząt "ARGOS"
Warszawa

Urząd Gminy w Morzeszczynie informuję, że w latach 2009 i 2010 Gmina Morzeszczyn
zawierała umowę na umieszczenie i zapewnienie opieki dla bezdomnych psów z terenu Gminy z
firmą Azyl dla bezdomnych zwierząt Glincz filia Azyl Kościerzyna.
Informuję, że na dzień dzisiejszy pomimo pisemnej prośby o udzielenie informacji dot. ilości
odebranych i utrzymywanych w schronisku psów z terenu Gminy nie otrzymałem żadnej
informacji.

W/g posiadanej przeze mnie wiedzy, ilość zgłoszonych do odbioru psów wynosiła:
- 2009r. - 5
- 2010r. - 4

Zbiorcze koszty ponoszone przez Gminę tj. odbiór psów oraz ich opieka w schronisku wynosiły
odpowiednio:
- w 2009r. - 800 zł brutto miesięcznie
- w 2010r. - 900 zł brutto miesięcznie

iiecki

a/a



— fc
83-404 Nowa Karczma

ul. Kościerska 9
woi. pomorskie Nowa Karczma, dniaS kwietnia 2011 r.

UG.03.16.2011

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji dla Zwierząt „Argos'

dot. wniosku o udzielenie informacji publicznej z dnia 14 marca 2011 r.

Urząd Gminy Nowa Karczma uprzejmie informuje, że w roku 2009 i 2010
udzielano doraźnych zleceń na wyłapywanie bezdomnych zwierząt Spółce z o.o.
AZYL w Glińczu.
W roku 2009 wyłapano 5 szt. bezdomnych psów.
W roku 2010 wyłapano l szt. bezdomnego psa.
W roku 2009 koszt realizacji zadania wynosił 732 zł. płatne ryczałtem.
W roku 2010 koszt realizacji wyniósł 160,50 płatne jednorazowo.

Z poważaniem:

Z upy
L

Piotr
SEKRET

jWÓJTA
r

•* HiZgjYtSłtJ,
^Rz GMINY



URZĄD GMINY W NOWEJ WSI LĘBORSKIEJ
ul. Grunwaldzka 24

84-351 NOWA WIEŚ LĘBORSKA
www.bip.nwl.pl ; www.nwl.pl

U/i^L. F Ą

RR.6140.2.2011
Nowa Wieś Lęborska, 29.03.2011 r.

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacja dla Zwierząt „ARGOS1

ul. Garncarska 37A
04-886 Warszawa

Urząd Gminy w Nowej Wsi Lęborskiej w odpowiedzi na pismo z dnia 14
marca 2011 r. (data wpływu: 21.03.2011) uprzejmie informuje, iż:

1. Gmina Nowa Wieś Lęborska w 2009 r. i 2010 r. miała podpisaną
umowę na wyłapywanie bezdomnych zwierząt i zapewnienie im
dalszej opieki ( z uwagi na tajemnice przedsiębiorcy nie możemy
udzielić informacji, z jakim przedsiębiorcą).

2. W 2009 r. na zlecenie Urzędu Gminy wyłapano 17 psów, a w
2010 r. 45 psów.

3. Koszt realizacji zadania jako kwota zryczałtowana płatna w 4
równych ratach stanowi tajemnicę przedsiębiorcy.

AM

W Ó J T

Urząd Gminy w Nowej Wsi Lęborskiej
ul. Grunwaldzka 24, 84-351 Nowa Wieś Lęborska
T: +48 (59) 86 12 428; +48 (59) 86 33 064
F: +48 (59) 86 12 164
e-mail: ugnwl@nwl.pl

NIP: 841-10-05-724
REGON: 000542617



Urząd Miejski w Nowym Dworze Gdańskim
ul. Wejhera 3, 82-100 Nowy Dwór Gdański
tel. (O 55) 247 24 01, fax. (O 55) 247 24 05

www.miastonowvdwor.pl urzad@miastonowvdwor.pl

Nowy Dwór Gdański, dnia 25.03.2011 r.
ITiGK.7083.l2011.AN

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji dla Zwierząt „Argos"

ul. Garncarska 37A
04-886 Warszawa

W odpowiedzi na pismo z dnia 14.03.2011 r. z datą wpływu do tut. Urzędu
21.03.2011 roku w sprawie udzielenia informacji na temat sposobu wykonywania
zadania „opieki nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywania" uprzejmie
wyjaśniam:

W latach 2009 i 2010 Urząd Miejski w Nowym Dworze Gdańskim posiadał stałą
umowę na wyłapywanie bezdomnych zwierząt z „Azyl" Spółka z o.o. z siedziba w
Glinczu przy ulicy Wierzbowej, 83-330 Żukowo.
W roku 2009 wyłapano i przewieziono do schroniska 24 bezdomne psy na łączną
kwotę 14.640,00 zł. (+opłata stała na utrzymanie schroniska w wys.-2.440,00 zł).
Dodatkowo na doraźne leczenie, szczepienia i usługi weterynaryjne w roku 2009
wydano- 1.294,80 zł
W roku 2010 wyłapano i przewieziono do schroniska 21 bezpańskich psów na
łączną kwotę 12.600,00 zł (+opłata stała na utrzymanie schroniska w wys.-2.000,00
zł).
Na leczenie i usługi weterynaryjne wydano 655,38 zł.

Potrzebę zabierania bezdomnych psów każdorazowo zgłaszano do schroniska, które
po wykonaniu usługi wystawiało fakturę dla Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze
Gdańskim.

Referat Inwestycyjno Techniczny i Gospodarki Komunalnej
tel. (O- 55) 247 24 01 w. 34 fax. (0-55) 247 24 05

inwestycie<q).miastonowvdwor.Dl



Urząd Miejski w Nowym Stawie
ul. Gen. Józefa Bema l | 82-230 Nowy Staw | NIP 579-00-15-090 | REGON 000528965

tel. 55 271 51 10 | fax. 55 271 51 23 | www.nowystaw.pf | um@nowystaw.pl

p/1

Nowy Staw, 06.04.2009

GKIP.7021.7.2011.JN
Biuro Ochrony Zwierząt

Fundacja dla Zwierząt „Argos"
ul. Garncarska 37A

04-886 Warszawa

Urząd Miejski w Nowym Stawie w odpowiedzi na Państwa prośbę udziela informacji:

Pkt. l Umowa
2009 2010

dnia 02.01.2009 r. umowa z Schroniskiem dla
bezdomnych zwierząt „Azyl" Sp. z o.o. ul.
Wierzbowa, Glincz, 83-330 Żukowo - umowa
obowiązywała od dnia podpisania do dnia 31 grudnia
2009r.
Dnia 30.09.2009 umowa została przez nas
wypowiedziana.

dnia 01.04.2010 r. umowa z Ogólnopolskim
Towarzystwem Ochrony Zwierząt OTÓŻ
„ANIMALS"ul. Świętojańska 41/16, 81-368 Gdynia
- umowa obowiązywała od dnia podpisania do dnia
31grudnia2010r.

Pkt.2 Ilość
2009 2010

PSY
11 szczeniąt
6 dorosłych

PSY
6 szczeniąt
12 dorosłych

Pkt.3 Koszt realizacji zadania
2009 2010

- opłata ryczałtowa w wysokości 2.000,00 zł brutto/
ł rok (słownie: dwa tysiące 00/100 złotych) za
gotowość do świadczenia usługi na każde wezwanie
zamawiającego,
- 500,00 zł brutto (słownie: pięćset 00/100 złotych)
za każde wyłapane zwierzę oraz czynności
odłowienia, odwiezienia do schroniska oraz
wykonania niezbędnych zabiegów weterynaryjnych
oraz leczenia chorych zwierząt

- 30.000,00 zł brutto (słownie: trzydzieści tysięcy
00/100 złotych) za 15 szt.
- 3.500,00 brutto (słownie: trzy tysiące pięćset
00/100 złotych) za 3 szt.

B U R R Z

Referat Gospodarowania Mieniem Gminy i Planowania Przestrzennego
tel. 55 271 51 00 wew. 20 | fax. 55 271 51 23
www.nowystaw.pl | zamowienia@nowystaw.pl



URZĄD GMINY
83-242 Osieczna

ul. Plac 1000-iecia l
tel.(058)5881468, 5881480

fax (058) 588! 478 Osieczna, dnia 28 marca 2011 roku

SW.15.1.7.2011

Biuro Ochrony Zwierząt

Fundacja dla Zwierząt „Argos"

ul. Garncarska 37 A

04 - 886 Warszawa

W odpowiedzi na Wasze pismo z dnia 14 marca 2011 roku (wpłynęło 21. 03. 2011 r.)

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

i ich wyłapywanie" przewidzianego ustawą o ochronie zwierząt informujemy, że:

1. Gmina Osieczna w 2009 i 2010 roku nie miała podpisanej stałej umowy oraz nie

udzielała doraźnych zaleceń na wyłapywanie bezdomnych zwierząt i zapewnianie im

opieki, ponieważ nie zachodziła potrzeba przeprowadzania tego typu akcji.

2. W 2009 i 2010 roku na terenie Gminy nie była przeprowadzana żadna akcja

wyłapywania bezdomnych zwierząt.

3. Gmina nie ponosiła żadnych kosztów opieki (jednorazowa opłata za umieszczenie

w schronisku, ryczałtowa opłata oparta na bieżącej ewidencji zwierząt

przebywających pod opieką).

Z poważaniem

mgr St



U R Z Ą D G M I N Y
7M24 Parchowc Parchowo 07-04-201 Ir.

0-59 821 48 00, fax 0-59 821 48 01
woj. pomorskie

- 13-

NrRL- 6033/7/11

BIURO OCHRONY ZWIERZA
Fundacja Dla Zwierz^ „Argos"

ul. Garncarska 37A
04-886 Warszawa

Gminy w Parchowie odpowiadane na wasze pisma z dnia 14-03-2011 r. w
sprawie zapewnienia opieki dla bezdomnych zwierz^ na terenie Gminy Parchowo.
Informujemy, że;

1. W roku 2009 i 2010 Gmina Parchowo mięła podpisarą umowy na wyłapywanie
bezdomnych zwieraf, z Schroniskiem „AZYL" Sp. z o.o. Glincz 83-330

Żukowo
2. Na terenie Gminy Parchowo w roku 2009 dokonano wyłapania czterech bezpańskich

psów natomiast w roku 2011 dokonania wyłapania trzech bezpańskich przez
pracowników schroniska „AZYL". Po wyłapaniu psy zostały przekazane do
schroniska ,AZYL" dla zwierząt gdzie opłacono ich pobyt.

3. Opłaty były jednorazowe (ryczałtowe) za każde odłowione zwierze w wysokości
600 złotych oraz stała opłata na rzecz schroniska w wysokości 2 000 zł. rocznie .

4. Na terenie Gminy nie ma potrzeby budowy schroniska dla zwierz^. Wyłapane
zwierza przebywały na koszt Gminy w schronisku.

5. Nie było przypadku odebrania zwierz| hodowcom.
6. Nie zanotowano żadnego przypadku zręcania sę nad zwierzami przez

Urz^ł Gminy.

Z poważaniem

INSPEK/OR

ini. Kazisz Liplński



P/H
B U R M I S T R Z

Miasta i Gminy
PELPLEN

83-130 Pelplin
RTIJOJŁ.6Ł4&&M14 Pelplin, dnia 01.04.2011 r.

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

Odpowiadając na pismo z dnia 14.04.2011 r. dotyczącego sposobu i skutków
wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie"
przewidzianego ustawą o ochronie zwierząt informujemy, że:

1. Gmina Pelplin w 2009 r. i w 2010 r. podpisała umowę na prowadzenia działań
interwencyjno - profilaktycznych, której przedmiotem było zapewnienie opieki
bezdomnym psom z Azylem dla Bezdomnych Zwierząt w Glinczu ul. Wierzbowa, 83-
330 Żukowo ,filia w Kościerzynie przy ul. Przemysłowej.

Azyl zapewnia dostarczonym do azylu psom wyżywienie, opiekę weterynaryjną oraz
właściwe warunki bytowe.
2. Na terenie gminy Pelplin w 2009 r. wyłapano 9 sztuk psów natomiast w 2010 roku

wyłapano 8 sztuk psów.
Bezpańskie wyłapane psy trafiły do schroniska.

3. Gmina pokryła część kosztów utrzymania psów w Azylu poprzez przekazanie kwoty
pieniężnej w wysokości 2000,- zł rocznego abonamentu oraz 500,- zł za każde
zwierzę w 2009r. tj razem 6500,- zł. i 2000,- zł rocznego abonamentu oraz 600,- zł za
każdego psa w 2010r. tj razem 6800,zł.

Ponadto współpracujemy z Polskim Towarzystwem Rejestracji i Identyfikacji
Zwierząt z siedzibą w Gdańsku w zakresie wykonywania wszczepień mikroczipów,
utrzymania i aktualizacji bazy danych oraz edukacji właścicieli pasów zgodnie z
programem „Podaj łapę". Przeprowadzamy również wspólnie kontrolę w terenie
dotyczącej prawidłowej opieki nad psami.

Otrzymują:
Q) adresat,

1 a/a
Wyk M. D. Z u A . BURMISTRZA

mgr ir&. Tadeusz Blępzki
Z-coNBurmistrz



p/1

Urząd Gminy Potęgowo Potęgowo, dnia 07.04.2011 r.
ul. Kościuszki 5
76-230 Potęgowo

RLŚ. 6140.1.2011

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

W nawiązaniu do wniosku z dnia 14.03.201 Ir. (data wpływu 21.03.201 Ir.) przesyłam
informacje dotyczące sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi
zwierzętami i ich wyłapywanie" przewidzianego ustawą o ochronie zwierząt.

1. 20()9r. - umowa stała z Ośrodkiem Tresury „BAJER" Sławomir Twardziak 84-302
Małoszyce 4

2010r. brak umowy , wyłapywanie bezdomnych psów na wezwanie telefoniczne
kierowane do Schroniska „BAJER"

2. 2009r. wyłapanie 24 szt. psów
2010r. wyłapanie l 8 szt. psów

3. 2009r. umowa l m-c opieki nad zwierzętami: 2200 zł + 7% = 2354 zł brutto
roczna opłata: 2354 zł x 12 m-cy - 28 248 zł

2010r. - 18 szt. psów
koszt l szt. psa - 1070 zł
1070 zł x 18 szt. - 19 260 zł

Nie odnotowano przypadków wykonywania zadania „ opieka nad bezdomnymi zwierzętami
i ich wyłapywanie" w latach 2009 - 2010 dotyczących kotów.

K.R
mgr Jerzy VMdemar

Otrzymują:
1. Adresat
2. a/a



p 4

OŚ.7G2U ł Prabuty, dnia 19,04,2011 r.

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji dla Zwierząt „Argos"

ul. Garncarska 37A
04-886 Warszawa

W odpowiedzi na pismo z dnia 14.03.201 Ir, przesyłamy odpowiedzi na
zadane przez Państwa pytania,

Czy i z kim gmina miała w 2009 r. i w 2010 r. stałe umowy albo udzielała
doraźnych zleceń na wyłapywanie bezdomnych zwierząt i/lub zapewnienie
im opieki?

W okresie 01.2009r. - 07.2010r. stałe umowy z firmą „Azyl" spółka z o.o.
Glincz, 83-330 Żukowo.

Od 11.201Or, stała umowa z "Daniel" Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe
Artur Zielaskowski Nad Torem l 86-300 Grudziądz- wyłapane z terenu Miasta
i Gminy Prabuty bezdomne zwierzęta przebywają w schronisku dla bezdomnych
zwierząt w Węgrowie koło Grudziądza.

Jakie są zbiorcze dane o ilości zwierząt (psach/kotach) wyłapanych i/lub
utrzymywanych na koszt gminy w 2009 r., a jakie w 2010 r.?

W 2009 r. Urząd Miasta i Gminy Prabuty nie prowadził ewidencji
podejmowanych interwencji. W okresie od O l-07.201 Or. z terenu Miasta i
Gminy Prabuty wyłapano 10 bezdomnych psów. W okresie od 11-l 2.201 Or. z
terenu Miasta i Gminy Prabuty wyłapano 2 bezdomne psy.

Jaki był w 2009 r. i jaki był w 2010 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)?

Podczas obowiązywania umów z firmą „Azyl" spółka z o.o. Glincz, 83-330
Żukowo obowiązywało wynagrodzenie ryczałtowe - miesięczne, w 2009 r.
łączna kwota- 18.200,00 zł, w 201 Or. łączna kwota - 9.600,00 zł.



f A?

Od 11.201 Or. po podpisaniu umowy z "Daniel" Przedsiębiorstwo Handlowo-
Usługowe Artur Zielaskowski Nad Torem l 86-300 Grudziądz Miasto i Gmina
Prabuty ponosi koszty związane z wyłapaniem bezdomnych psów z terenu
Miasta i Gminy Prabuty, ich transportem do schroniska oraz dziennym
utrzymaniem w schronisku. Łączna kwota za okres l l-12.2010r. - 589,26 zł.

Kopia:a/a



GMINA M I E J S K A
PRUSZCZ GDAŃSKI

83-000 Pruszcz Gdański Pruszcz Gdański 12 kwietnia 2011 r.
ul. Grunwaldzka 20

Regon 191874919. NIP 593-02-06-827

GK.7021.^.2011.WK

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

W związku z pismem w sprawie udzielenia informacji publicznej na temat sposobu

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

informuję:

Nawiązaliśmy współpracę z lekarzem weterynarii, który prowadzi lecznicę dla zwierząt

w Trąbkach Wielkich- Przez cały 2009i 2010 rok bezpańskie psy odbierała od nas Lecznica

dla zwierząt w Trąbkach Wielkich na podstawie jednorazowych zleceń.

W roku 2009 wyłapano 42 psy, całkowity koszt odłowienia i utrzymania 42 psów wyniósł

12 096,00 zł, płatne ryczałtowo za wykonanie jednorazowej usługi.

W roku 2010 wyłapano 48 psów, całkowity koszt odłowienia i utrzymania 48 psów wyniósł

13 867,20 zł, płatne ryczałtowo za wykonanie jednorazowej usługi.

Od 2002 roku do chwili obecnej realizujemy program rejestracji i identyfikacji psów oraz

korzystamy z usług inspektorskich na podstawie umowy z Polskim Towarzystwem

Rejestracji i Identyfikacji Zwierząt z siedzibą w Gdańsku ul. Wały Piastowskie 1.

Wojciech Uawkowski



PAl
WÓJT GMINY PRZECHLEWO

woj. Pomorskie
Przechlewo, dnia 05 kwietnia 2011 r.

Oś.6140.1.201.1

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

W odpowiedzi na Państwa wniosek z dnia 14 marca 2011 r. informuję, że Gmina

Przechlewo posiada stałą umowę ze schroniskiem firmy "Azyl" w Glinczu k/Żukowa,

ul. Wierzbowa, filia w Kościerzynie, ul. Przemysłowa ( zarówno w roku 2009 jak i 2010).

W 2009 r. w Urzędzie Gminy odnotowano 4 zgłoszenia o błąkających się psach.

Zostały rozwieszone zawiadomienia o znalezionych psach, w wyniku czego 2 psy odnalazły

właścicieli, a 2 zostały przekazane do schroniska. W 2010 r. natomiast odnotowano 6 zgłoszeń o

bezpańskich psach - 4 trafiły do schroniska, l znalazł nowego właściciela , a l zdechł.

Koszt realizacji całego zadania w roku 2009 wyniósł 3.000,00 zł (2.000 opłata roczna +

1.000 opłata za wyłapanie i umieszczenie w schronisku dwóch psów).

Natomiast w 2010 r. koszt całego zadania wyniósł 4.598,68 zł ( 2.000,00 opłata roczna + 2.400,00

opłata za wyłapanie i umieszczenie w schronisku czterech psów + 85,60 zł opłata weterynaryjna +

113,08 zł opłata za dowóz bezpańskiego psa z TOŻ Człuchów do Przechlewa.)

JTf
da Trzebiatowski

Otrzymują:

1.Adresat

2.a/a



Przodkowe, dnia 20.04.2011 r.
GK-7032/1/2011

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

W odpowiedzi na wniosek z dnia 21.03.2011 r. w sprawie udzielenia informacji

publicznej na temat sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka nad

bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie" przewidzianego ustawą o ochronie

zwierząt informujemy, że:

1. W 2009 r. Gmina Przodkowo miała zawartą stałą umowę z firmą „AZYL" Sp. z o.o.

Glincz, 83-330 Żukowo, zaś w 2010 r. z Ogólnopolskim Towarzystwem Ochrony

Zwierząt OTÓŻ „ANIMALS" ul. Świętojańska 41/16, 81-391 Gdynia.

2. W 2009 r. zostało wyłapanych 10 psów, zaś w 2010 r. - 13.

3. Opłaty w 2009 r. były w formie ryczałtowej, całość zadania wyniosła 14.400,-zł, zaś

w 2010 r. w formie jednorazowej za umieszczenie w schronisku, całość zadania

wyniosła 15.000,-zł.



Strona l z l

Argos/BOZ

Od: "Joanna Skierka" <ochrona_srodowiska@przywidz.pl>
Do: <boz@boz.org.pl>
Wysłano: 25 marca 2011 08:24
Temat: informacja publiczna
Witam,
odpowiadając na Państwa pismo w sprawie udzielenia informacji publicznej nt. opieki nad
bezdomnymi zwierzętami na terenie naszej gminy, informujemy że:
* zarówno w 2009 jak i w 2010 r. gmina miała podpisana umowę na odławianie, transport i
zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z firmą AZYL Sp. z o.o. w Glinczu, ul.
Wierzbowa, 83-330 Żukowo z filiąw Kościerzynie przy ul. Przemysłowej;
* koszt realizacji całego zadania w 2009 r. wyniósł 14 400,00 zł a w 2010 r. - 14300,00 zł.
Odnośnie liczby odebranych w poszczególnych latach zwierząt z terenu naszej gminy nie mamy
w chwili obecnej aktualnych danych.

Pozdrawiam,
Joanna Skierka
podinspektor ds. ochrony środowiska
Urząd Gminy Przywidz
tel. (O 58) 682 59 90

OA1 1 AT



GMINA PSZCZÓŁKI
Urząd Gminy w Pszczółkach

ul. Pomorska 18, 83-032 Pszczółki
tel. +48 58 683-91-28, 683-91-29, fax. +48 58 682-91-95

urzad@pszczolki.pl; www.pszczolki.pl

Pszczółki dnia 04.04.2011

RIG.6140.3.2011.JD

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

W odpowiedzi na Państwa wniosek o udzielenie informacji publicznej z dnia 14 marca 2011
roku data wpływu 21.03.2011 uprzejmie informuję, że:

- Gmina Pszczółki wyłapywanie bezdomnych zwierząt zlecała w 2009 i 2010 roku
Lecznicy Specjalistycznej Dla Koni i Małych Zwierząt w Trąbkach Wielkich. Zlecenie
obejmowało zarówno wyłapanie bezdomnego zwierzęcia j ego zaszczepienie jak i udzielenie
dalszej opieki do momentu znalezienia nowego właściciela lub utylizaję zwłok w
przypadku konieczności uśpienia zwierzęcia względnie odbioru zwierząt martwych.

W roku 2009 wyłapano 9 bezdomnych psów z których 5 po odłowieniu, zaszczepieniu i
okresie 14 dniowej obserwacji trafiły do nowych właścicieli. W czterech przypadkach ze
względu na rozległe uszkodzenia ciała lub zły stan zdrowia psy zostały uśpione przez
lekarza przeprowadzającego interwencję.

- Koszt realizacji zadania w 2009 roku wyniósł 2.600,00 zł. Wielkość jednorazowej opłaty
wynosiła średnio 288,90 zł za wyłapanego psa .

- W roku 2010 wyłapano 12 bezdomnych psów z których 6 po odłowieniu zaszczepieniu oraz
obserwacji trafiło do nowych właścicieli, jeden został czasowo odebrany właścicielowi
decyzją Wójta Gminy i trafił do schroniska dla bezdomnych zwierząt, pięć zwierząt
stanowiły psy potrącone przez samochody ze względu na rozległe uszkodzenia psy zostały
uśpione przez lekarza przeprowadzającego interwencję.

- Koszt realizacji zadań w roku 2010 wyniósł 3.616,60 zł, średnio jednorazowa opłata
wyniosła 301,38 zł.



URZĄD MIASTA PUCK
84-100 Puck, ul. l Maja 13

tel. (058) 673-05-00,673-05-20
fax (058) 673-05-33

Regon 000526245, NIP 587-10-01-181

OH.614.2.2011 Puck, dnia 06.04.201 Ir.

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

Urząd Miasta w Pucku w odpowiedzi na wniosek z dnia 21.03.201 Ir.
o udzielenie informacji publicznej dotyczącej opieki nad bezdomnymi zwierzętami i ich
wyłapywaniem ,odnosząc się do ustawy o ochronie zwierząt ,uprzejmie informuje , iż Gmina
Miasto Puck od 2001 roku podpisuje i kontynuuje umowę z Polskim Towarzystwem
Rejestracji i Identyfikacji Zwierząt z siedzibą w Gdańsku .
Celem programu jest: rozwiązywanie problemów psów bezdomnych , które stwarzają
największe zagrożenie dla ludzi a zwłaszcza dla dzieci, zapewnienie prawidłowej opieki nad
psem , polepszenie stanu sanitarnego i epidemiologicznego na terenie Gminy wraz z
oznakowaniem ( czipowaniem) psów .
Możemy zapewnić , że obecnie na terenie naszej Gminy oznakowaliśmy do 90%
mieszkających u nas psów .Prowadzone są akcje edukacyjne dla mieszkańców.
Gmina współpracuje również z lekarzem weterynarii na podstawie umowy .
Posiadamy czasową przechowalnie , z czterema boksami dla odławianych psów, które są
odbierane i przewożone do właściwego schroniska .
Straż Miejska w Pucku została przeszkolona i wyposażona w sprzęt do wyłapywania
bezdomnych zwierząt łącznie z czytnikiem mikroczipów . Miasto Puck w 2007 roku zakupiło
30 przystosowanych pojemników na odpady pod nazwą „ psia toaleta".
Średnio w roku odławiamy dziesięć do dwunastu psów i umieszczamy je w boksach na
terenie Puckiej Gospodarki Komunalnej gdzie maja należyta opiekę .
Nadmieniam iż czasowa przechowalnia uzyskała zgodę Powiatowego Lekarza Weterynarii w
Pucku który z wieloletnich działań gminy miejskiej jest zadowolony i nie wnosi zastrzeżeń .
Na przełomie roku 2009 i 2010 odłowione psy odbierało Towarzystwo Ochrony Zwierząt
„Animals' z siedzibą w Gdyni. Część odłowionych psów oddaliśmy do adopcji bezpośrednio
mieszkańcom Pucka.
Roczny koszt obsługi programu i podpisanej umowy wynosi 20.000 tysięcy złotych .
W roku obecnym 24.000 tysiące złotych .

z wyrazami szacunku

Z-ca Burmistr»fMiasta

Inonjtettlaff



URZĄD GMINY
ul. 10-go Lutego 29

84-100 PUCK Puck. dmą 05.04.201 Ir.
Rol.7031.4.2011

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
Fundacja dla Zwierzaj ..Agros"

ul. Garncarska 37 A. 04 - 886 Warszawa

W odpowiedzi na pismo z dnia 14.03.201 Ir. (wpływ 21.03.201 Ir.) \v sprawie dot. odłowu
bezdomnych zwierząt, utrzymania ich oraz kosztów Urząd Gminy Puck informuje:

1. W okresie od 2009r. do 2010r. zgodnie z zapisami ustawy o Ochronie Zwierząt z dnia
21 sierpnia 1997r. (Dz. U. z 2003r. Nr 106. póz. 1002 ze zm.) mieliśmy zawartą
umowę ma odłów bezdomnych zwierząt z Ogólnopolskim Towarzystwem Ochron Zwierząt
OTÓŻ „ANIMALS" z siedzibą w Gdyni. ul. Świętojańska 41/16. 81-391 Gdynia oraz z
„Przychodnią Weterynaryjną Adam Lipski' z siedzibą w Pucku. ul. Miotka 1. Realizacja
tego zadania obejmowała odłowienie zwierząt w razie potrzeby udzielano pomocy lub
wykonywano zabiegi weterynaryjne. Odłowione i elektronicznie oznakowane
("zachipowane") psy zostały umieszczone w schronisku w Dąbrówce, natomiast w miarę
istniejących możliwości, przekazywane zostały do rodzin zastępczych zdolnym zapewnić
im należyte warunku bytowe. W skrajnych przypadkach gdy zwierzę było bardzo mocno
poranione i leczenie nie dawało gwarancji wyzdrowienia, zwierzę było usypiane.

2. W 2009 roku odłowiono łącznie 47 bezdomnych psów w tym 9 psów oddano do rodzin
zastępczych, natomiast 5 zostało uśpionych. W 2010r. Odłowiono 59 bezdomnych psów w
tym 5 psów oddano do rodzin zastępczych natomiast 11 szt. zostało uśpionych.

3. Łączny koszt związany z odłowem bezpańskich psów. badaniem, zabiegami
weterynaryjnymi, zakupem ..chipów7" itd. wyniósł : w 2009r. - 25.108.47 zł. natomiast w
2010r. -32.550,89 zł.
Odpłatność za odłów zwierząt była realizowana przelewem na podane konto po otrzymaniu
faktury/noty.

WÓJT GMIW PUCK

C }



BURMISTRZ MIASTA
Redy

Reda -20 1 1 -04- 1 3
IN.6140.1.2011

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

Sprawa: wniosek z dnia 14 marca 2011 roku o udzielenie informacji publicznej.

Urząd Miasta w Redzie, odpowiadając na Państwa pismo z dnia 14 marca 2011 roku,
informuje:

1. Gmina Reda w 2009 i 2010 roku miała zawartą stałą umowę na odławianie bezpańskich
zwierząt z Panem Krzysztofem LINARD prowadzącym działalność gospodarczą p.n.
"CANIS" .

2. Odłowione bezpańskie zwierzęta dostarczano do Schroniska dla Psów "BAJER"
w Małoszycach, z którym również Gmina miała zawartą stałą umowę w latach 2009/10.

3. W 2009 roku odłowiono i odwieziono do Schroniska w Małoszycach 70 bezpańskich
Zwierząt, natomiast w 2010 roku - 81 zwierząt.

4. W 2009 roku koszt realizacji całego zadania w zakresie opieki nad bezdomnymi
zwierzętami wyniósł 70,9 tyś. zł., w 2010 roku - 75,7 tyś zł.

5. Zgodnie z zawartą umową na wyłapywanie zwierząt, Gmina ponosiła opłaty za każdego
wyłapanego i zawiezionego do Schroniska pieska. Koszt wyłapanego zwierzęcia
uzależniony był od pory wyłapywania (godziny pracy UM, popołudniowe czy nocne) oraz
dnia (roboczy czy świąteczny). Każde odłowione zwierzę musiało być zgłoszone do
Urzędu Miasta, gdzie sprawdzano wykonanie pracy. Zapłata następowała po odwiezieniu
zwierzęcia do schroniska i dostarczeniu potwierdzenia przyjęcia psa do Schroniska.

6. Za umieszczenie zwierząt w schronisku Gmina ponosiła stałą opłatę miesięczną w formie
ryczałtu, bez względu na ilość przyjętych zwierząt.

Z poważaniem:

Z up. BURMlSpRZ> MIASTA
1. Adresat
2. Aa.

Zastępca Burmistrza



URZĄD MIASTA RUMI, Wydział Polityki Gospodarczej,

Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska
tel. (58) 679 65 11, 679 65 61, 671 65 60, 679 65 03 pqmos@um.rumia.Dl

k.bielinska@um.rumia.pl

PGMOS.6140.16.2011 Rumia, dnia 29.03.2011 r.

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

W odpowiedzi na Państwa pismo z dnia 14.03.2011 r. w sprawie zapewnienia opieki
bezdomnym zwierzętom. Wydział Polityki Gospodarczej Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska
Urzędu Miasta Rumi informuje, iż w 2009 r. oraz 2010 r. Gmina miała zawartą umowę na
wyłapywanie zwierząt wałęsających się i zabłąkanych na terenie miasta Rumi, zwierząt
podejrzanych o wściekliznę oraz pomoc bezpańskim zwierzętom z Panem Krzysztofem Linardem
właścicielem firmy „CANIS" z siedzibą przy ul. Przebendowskiego 23/10 w Pucku.

Koszt przeprowadzenia odłowów wyniósł w 2009 r. wyniósł 32.100,00 zł., a w 2010 r. -
32.100,00 zł. Płatność była w formie ryczałtu.

Odłowiono w 2009 r. 93 szt. psów i 10 szt. kotów, a w 2010 r. odłowiono 85 szt. psów i 4
szt. kotów.

Odłowione zwierzęta były odwożone do Ośrodka Tresury Psów, Hotel i Schronisko dla
Psów „Bajer" w Małoszycach prowadzonego przez Pana Sławomira Twardziaka.

Koszt utrzymania zwierząt w schronisku w 2009 r. i 2010 r. wyniósł po 51.360,00 zł.
Płatność była w formie ryczałtu.

NACZfcUNik. WYDZIAŁU
j&.j. Gospodarczej, Mieszkaniom

TT/etfrany Środowiska

• i.ffr Katarzyna B/>/'"?'"

wyk. K. Br.
a/a

6M1NA

FAIRPLAY



M
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ROŚ 6140.1.2011

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji dla Zwierząt „Agros'
Ul. Garncarska 37A
04 - 886 Warszawa

Dot. Odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej

Urząd Gminy w Ryjewie w odpowiedzi na w/w wniosek podaje poniżej
odpowiedzi na zadane we wniosku pytania:

1. W 2009 i 2010 roku Gmina miała zawartą urno we na wyłapywanie
bezdomnych psów ze schroniskiem AZYL Sp. z o.o. w Glinczu ul. Wierzbowa,
83 - 330 Żukowo

2. W 2009 roku wyłapano z terenu Gminy 13 bezpańskich psów, natomiast w
2011 roku 16 psów.

3. Koszt realizacji zadania za rok 2009 wyniósł 9.600 zł. natomiast w 2010 roku
12.000 zł. Wynagrodzenie płatne miesięcznie ryczałtowo bez względu na ilość
wyłapanych psów w danym miesiącu.

Z upoważnienia Wójta

Jerzy Gaj os
Inspektor.



Gmina Ricczcnica

Urząd Gminy Rzeczenica
ul. Człuchowska 26

77 - 304 Rzeczenica
tel./fax: +48 059 8331682

+48 059 8331722
e-mail: ug_rzeczenica@po.onet.pl

U R Z Ą D G M I N Y
77-304 RZECZENICA

ul. Człuchowska 26
woj. pomorskie

tel./fax (0-59) 833 17 22. tel. 833 16 94/82
NIP: 84310851 17. REGON: 000545432

e-mail: ug ra'(«enica®po.onet.pl

Rzeczenica, dnia 07.04.2011 r.

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

dotyczy: sposobu i skutków wykonywania zadań "opieki nad bezdomnymi zwierzętami
i ich wyłapywanie"

Urząd Gminy Rzeczenica w odpowiedzi na pismo z dnia 14 marca 2011 r.

(wpływ 21.03.201 Ir.) informuje iż:

1. w 2009r. i 2010r. Gmina Rzeczenica miała podpisaną umowę na wyłapywanie

bezdomnych zwierząt i zapewnienie im opieki z:

• Umowa od 14 luty 2009r. do 14 luty 201 Ir., AZYL DLA

BEZDOMNYCH ZWIERZĄT, Glincz przy ul. Wierzbowej, 83-330

Żukowo;

• Umowa zlecenie, Pałbicki Franciszek, ul. Wojska Polskiego 6, 77-300

Człuchów.

2. w 2009r. zostało wyłapane 6 psów, w 2010r., zostało wyłapane 12 psów.

3. w 2009r. opłata za wyłapywanie psów 1.336,00 zł brutto, opłata roczna na

utrzymanie schroniska 2.000 zł brutto, w 2010r. opłata za wyłapywanie psów

3.205,00 zł brutto, opłata roczna na utrzymanie schroniska 2.000 zł brutto.

Z poważam

Otrzymują:

(\) adresat

2. a/a

h Zwoliński



p/f

n^D »!Y w SADLINKACH
ul. Kwidzyńska 12 Sadlinki dnia 22 03

82-522 Sadlinki 1KI' Qn 9 ^-U
REGON C0053C839

Oś.6134.1.2011

Biuro Ochrony Zwierząt

Fundacja dla Zwierząt „Agros"

ul. Garncarska 37 A

04-886 Warszawa

W odpowiedzi na wasze pismo z dnia 14 marca br. Urząd Gminy w

Sadlinkach informuje, iż w latach 2009/2010 mieliśmy podpisaną umowę z

firmą „Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe Daniel" z siedzibą w Grudziądzu

przy ulicy Nowy Targ l na wyłapywanie oraz opiekę nad bezpańskimi

zwierzętami z terenu Gminy Sadlinki.

W 2009 roku zostało wyłapanych pięć bezdomnych zwierząt i

umieszczonych w schronisku. Całkowity koszt jaki gmina poniosła w w/w roku

to 8.571,72 zł. (słownie: osiem tysięcy pięćset siedemdziesiąt jeden złoty i

72/100).

W 2010 roku zostało wyłapanych pięć bezdomnych zwierząt i

umieszczonych w schronisku. Całkowity koszt jaki gmina poniosła w w/w roku

to 9.841,74 zł. (słownie: dziewięć tysięcy osiemset czterdzieści jeden złoty i

74/100).

Powyższe kwoty są związane z wyłapywaniem i późniejszym

utrzymaniem zwierząt w schronisku płatne co miesiąc po przedłożeniu faktury

VAT.

WÓJT
Gminy S#dlinkix

mgr Elżbieta Krajewska



BHSĄD GMIFT v M
83-340 Sierakowice. ui. Lęborka 30
tei. 58 6819-500, m 58 6819-575
NIP 5391018894, REGON 090542586

WOJ'pomorskie Sierakowice dnia 06-04-2011 r.
R.S.R.1431.1.2011

Biuro Ochrony Zwierząt

Fundacja dla Zwierząt"Argos"

ul. Garncarska 37 A

04-886 Warszawa

Dotyczy wniosku o udzielenie informacji publicznej z dnia 14-03-2011 r.

Urząd Gminy Sierakowice przekazuje następującą informację:

1. W latach 2009 i 2010 Gmina posiadała roczne umowy na prowadzenie działań

interwencyjno-profilaktycznych dotyczących bezdomnych psów, polegających między

innymi na na odłowie i umieszczanie poszczególnych sztuk w schronisku. Umowy były

zawarte pomiędzy Gminą Sierakowice, a wykonawcą: Spółką z o. o. „AZYL"w Glinczu,

przy ulicy Wierzbowej, 83-330 Zukowo, filia w Kościerzynie przy ulicy Przemysłowej.

2. Ilość odnotowanych interwencji w 2009 r - 39 razy, w 2010 r. 48 - razy.

3. Koszt usługi za 2009 r. wyniósł -14, 4 tyś zł.

Koszt usługi za 2010 r. wyniósł - 15,6 tyś z

Płatność następowała ryczałtowo w miesięcznych ratach.

4. Odłów i umieszczenie w odpowiednim pomieszczeniu innych bezdomnych zwierząt

przewidziano w ramach doraźnych zleceń.

5. W latach 2009 i 2010 takich interwencji nie odnotowano.

Z poważaniem
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Argos/BOZ

Od: "Ireneusz Zwarra" <ireneusz@skarszewy.pl>
Do: <boz@boz.org.pl>
Wysłano: 24 marca 2011 09:26
Temat: Opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie

Urząd Miejski w Skarszewach w odpowiedzi na wniosek z dnia 14 marca 2011 roku o udzielenie
informacji publicznej na temat zadania gminy z zakresu wyłapywania i utrzymania bezdomnych
zwierząt z tereny Gminy Skarszewy, informuje:
1. W roku 2009 i 2010 zawarta była umowa z Firmą Usługową "DONMAR" Mariusz Bugalski, ul. Wąska
11, 83-113 Turze.
2. W roku 2009 ilość zwierząt wyłapanych i utrzymywanych na koszt gminy wynosiła - 22, w roku 2010 -
23.
3. Koszt realizacji zadania w 2009 roku wyniósł 51 800,00 zł, w roku 2010 wyniósł 61 500,00 zł. Forma
płatności to ryczałt.

pozdrawiam
Irek Zwarra

901 L



B U R M I S T R Z
Miasta Skórcz

ul. Główna 40
88-22O Skórcz

Skórcz, dnia 13 kwietnia 2011 r.
BGK 6140/1/2011

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
Fundacji dla Zwierząt „Argos"

ul. Garncarska 37A
04-886 Warszawa

dotyczy wniosku o udzielenie informacji publicznej na temat sposobu i skutków
wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie"
przewidzianego ustawą o ochronie zwierząt.

W odpowiedzi na powyższy wniosek Burmistrz Miasta Skórcz informuje:

1. w latach 2009 - 2010 Gmina realizowała zawartą w dniu 15 grudnia 2008 r. umowę ze
Spółką z o.o. AZYL w zakresie prowadzenia działań interwencyjne - profilaktycznych
polegających na odławianiu bezdomnych psów i umieszczania ich w Azylu,

2. w roku 2009 odłowiono 3 psy, a w roku 2010 jednego psa,

3. Gmina Miejska Skórcz na realizację całego zadania obejmującego odławianie i utrzymanie
zwierząt wydatkowała odpowiednio:

- w roku 2009 - 9.600 zł brutto,
- w roku 2010 - 9.600 zł brutto.

Z poważaniem



Skórcz, dnia 06.04.2011 r.

Rol.606/1/2011

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

Odpowiadając na Wasz wniosek z dnia 14 marca 2011 r. uprzejmie informujemy,
że Urząd Gminy w Skórczu dotychczas nie zawierał żadnych umów i nie zlecał
nikomu wyłapywania bezdomnych zwierząt lub zapewnienia im opieki.

Z poważaniem

W ó j t

Sławomir Czechowski



URZĄD MIEJSKI
W SŁUPSKU

GKMiOŚ~RKŚ-IX.6140.8.2011

Słupsk, 29.03.2011 r.

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

W odpowiedzi na Pana pismo z dnia 14 marca 2011 r. w sprawie udzielenia informacji
publicznej na temat sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi
zwierzętami" uprzejmie informuję, iż:

l J Gmina Miejska Słupska w latach 2009 2010 nie podpisywała umów stałych oraz zleceń
na wyłapywanie bezdomnych zwierząt i/lub zapewnienie im opieki. Zadanie dotyczące
zapewnienia bezdomnym zwierzętom opieki, w ramach którego prowadzone są takie działania
jak:

- wyłapywanie bezdomnych zwierząt.
- sterylizacja lub kastracja bezdomnych psów i kotów przebywających w Schronisku oraz

kotów wolnożyjących,
- poszukiwanie nowych właścicieli dla zwierząt przebywających w Schronisku,

realizowane jest przy pomocy jednostki organizacyjnej Miasta •- Schroniska dla Zwierząt
w Słupsku z siedzibą przy ul. Portowej 11 w Skipsku.

Ponadto Schronisko dla Zwierząt w Słupsku na podstawie rokrocznie zawieranych umów zapewnia
również opiekę bezdomnym zwierzętom pochodzącym z gmin sąsiednich. W roku 2009 Schronisko
zapewniało opiekę zwierzętom pochodzącym z terenu Gminy Trzebielino, Smołdzino, Tuchomie,
Ustka, Damnica. Miastko oraz Miasto Ustka, natomiast w roku 2010 z terenu Gminy Kępice, Ustka,
Miastko, Dębnica Kaszubska, Trzebielino, Smołd/ino, Damnica, Tuchomie oraz Miasto Ustka.

HT0&42 mm
Urząd Miejski w Słupsku

Pl. Zwycięstwa 3, 76-200 Słupsk
tel. 59 842 32 36, fax 59 842 35 83

www ślimak ni- e-mail- iiryaHfSnm slimsk ni



2) Koszt realizacji całego zadania - wydatki Schroniska dla Zwierząt w Słupsku w roku 2009
wyniosły 722 944,17 zł, zaś w roku 2010 - 682 547,63 zł.

Jednocześnie informację, iż dane na temat ilości zwierząt (psów i kotów) wyłapanych z terenu
Miasta Słupska oraz ww. gmin i utrzymywanych w Schronisku dla Zwierząt w Słupsku w roku
2009 i 2010 zostaną Panu przekazane odrębnym pismem niezwłocznie po ich przygotowaniu.

z u p. PREZYDENTA
mgr,

DYREKTOR
MIESZKANIOWEJ i OCHRONY ŚRODOWISKA



URZĄD MIEJSKI
W SŁUPSKU

GKMiOŚ-RKŚ-IX.6140.8.201

Słupsk, 05.04.2011 r.

l jan
Tadeus/ WYPYCH
Kierownik Ochrony Zwierząt
Fundacji dla Zwicr/ąt ,.Argos"
ul . Garncarska 37 A
04-886 Wars/awa

W nawiązaniu do pisma z dnia 29.03.2011 r. znak: GKMiOŚ-RKŚ-IX.6140.8.2011
w sprawie udzielenia i n f o r m a c j i publ icznej na temat sposobu i skutków wykonywania zadania
..opieka nad bezdomnymi zwierzętami" przesyłam informacje na temat i lości zwierząt (psów
\ kotów) wyłapanych z terenu Miasta Słupska i g : nin sąsiednich oraz. utrzymywanych w Schronisku
dla Zwierząt w Słupsku w roku 2009 i 2010 .
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EZYDENTA
'U

KOMUNALNEJ
J l OCHRONY ŚRODOWISKA

Urząd Miejski w Słupsku
Pl. Zwycięstwa 3, 76-200 Słupsk

tel. 59 842 32 36, fax 59 842 35 83
www.slunsk.nl: e-mail: urzad(S).um.slunsk.nl



URZĄD MIEJSKI
W SŁUPSKU Słupsk, 29.03.2011 r.

GKMiOŚ-RKŚ-IX.6140.8.2011

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

W odpowiedzi na Pana pismo z dnia 14 marca 2011 r. w sprawie udzielenia informacji
publicznej na temat sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi
zwierzętami" uprzejmie informuję, iż:

1) Gmina Miejska Słupska w latach 2009 -- 2010 nie podpisywała umów stałych oraz zleceń
na wyłapywanie bezdomnych zwierząt i/lub zapewnienie im opieki. Zadanie dotyczące
zapewnienia bezdomnym zwierzętom opieki, w ramach którego prowadzone są takie działania
jak:

- wyłapywanie bezdomnych zwierząt,
- sterylizacja lub kastracja bezdomnych psów i kotów przebywających w Schronisku oraz

kotów wolnożyjących,
- poszukiwanie nowych właścicieli dla zwierząt przebywających w Schronisku,

realizowane jest przy pomocy jednostki organizacyjnej Miasta - Schroniska dla Zwierząt
w Słupsku z siedzibą przy ul. Portowej 11 w Słupsku.

Ponadto Schronisko dla Zwierząt w Słupsku na podstawie rokrocznie zawieranych umów zapewnia
również opiekę bezdomnym zwierzętom pochodzącym z gmin sąsiednich. W roku 2009 Schronisko
zapewniało opiekę zwierzętom pochodzącym z terenu Gminy Trzebielino, Smołdzino, Tuchomie,
Ustka, Damnica, Miastko oraz Miasto Ustka, natomiast w roku 2010 z terenu Gminy Kępice, Ustka,
Miastko, Dębnica Kaszubska, Trzebielino, Smołdzino, Damnica, Tuchomie oraz Miasto Ustka.

U
Urząd Miejski w Słupsku

Pl. Zwycięstwa 3, 76-200 Słupsk
tel. 59 842 32 36, fas 59 842 35 83



2) Koszt realizacji całego zadania - wydatki Schroniska dla Zwierząt w Słupsku w roku 2009
wyniosły 722 944,17 zł, zaś w roku 2010 - 682 547,63 zł.

Jednocześnie informację, iż dane na temat ilości zwierząt (psów i kotów) wyłapanych z terenu
Miasta Słupska oraz ww. gmin i utrzymywanych w Schronisku dla Zwierząt w Słupsku w roku
2009 i 2010 zostaną Panu przekazane odrębnym pismem niezwłocznie po ich przygotowaniu.

z up. PREZYDENTA
mgr s

DVHECTOR
MifSZKANIOWĆJ l OCHRONY TROOOWISKA



URZĄD MIEJSKI
W SŁUPSKU

GKMiOŚ-RKŚ-IX.6140.8.201:

Słupsk, 05.04.2011 r.

Pan
Tadeus/ WYPYCH
Kierownik Ochrony Zwierząt
Fundacji dla Zwierząt „Argos"
ul. Garncarska 37 A
04-886 Warszawa

W nawiązaniu do pisma z dnia 29.03.2011 r. znak: GKMiOŚ-RKŚ-IX.6140.8.2011
w sprawie udzielenia informacji publicznej na temat sposobu i skutków wykonywania zadania
„opieka nad bezdomnymi zwierzętami" przesyłam informacje na temat ilości zwierząt (psów
i kolów) wyłapanych z terenu Miasta Słupska i gmin sąsiednich oraz utrzymywanych w Schronisku
dla Zwierząt w Słupsku w roku 2009 i 2010 .
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Urząd Miejski w Słupsku
Pl. Zwycięstwa 3, 76-200 Słupsk

tel. 59 842 32 36, fax 59 842 35 83



Urząd Gminy Słupsk
Słupsk, dnia 29 marca 2011 r.

OS.6122.2.2011.ML

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

Urząd Gminy Słupsk w odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej w
związku ze sposobem wykonywania zadania "wyłapywanie i zapewnienie opieki nad bezdomnymi
zwierzętami" informuje iż:

1. Gmina Słupsk posiadała w 2009 i 2010 roku stałe umowy na wyłapywanie i zapewnienie

opieki bezdomnym zwierzętom ze schroniskiem Azyl Glincz w Kościerzynie.

2. W 2009 roku na terenie Gminy Słupsk zostało przeprowadzone 34 interwencje w sprawie

bezdomnych psów, 18 psów trafiło do schroniska Azyl Glincz w Kościerzynie, 7 psów

trafiło do przytułiska adopcyjnego po interwencji Straży dla Zwierząt w Polsce, 9

interwencji zostało niepotwierdzonych. W 2010 roku na terenie Gminy Słupsk zostało

wykonanych 17 interwencji, do schroniska Azyl Glincz w Kościerzynie trafiło 9 psów, 6

psów trafiło do przytułiska adopcyjnego Straży dla Zwierząt w Polsce / Straży Ochrony

Zwierząt z siedzibą w Siemianicach, 2 interwencje zostały niepotwierdzone.

3. W latach 2009 i 2010 Gmina Słupsk posiadała umowę na wyłapywanie i zapewnienie opieki

nad bezdomnymi zwierzętami, której forma płatności była ryczałtowa.

- Koszt realizacji zadania w 2009 r. -18.000 zł brutto.

- Koszt realizacji zadania w 2010 r. -19.200 zł brutto.

JTA
SHYSti.H

B

URZĄD GMINY SŁUPSK - UL SPORTOWA 34, 76-200 SŁUPSK
tel: 597842 84 60, 597 842 84 69, fax: 597 842 92 54; www.gminasiupsk.pl; e-mail: info@gminaslupsk.pl

numer konta: 56 9315 0004 0050 3934 2000 0010
sporządź//: Marcin Leśniak kontakt: 597842 84 60 wew.23



p/H

URZĄD GMINY
83-230 Smętowo Graniczne

ul. Dworcowa 10 woj. pomorskie
NIP 592-10-03-823, Reg. 000547158

OSN 6140/10/2011

Smętowo Graniczne, dnia 01.04.2011 r.

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

Urząd Gminy w Smętowie Granicznym w odpowiedzi na pismo z dnia 14 marca
2011 r. (data wpływu 21.03.2011 r.) podaje następujące dane:
Ad 1. W roku 2009 i w 2010 r. Gmina Smętowo Gr. posiadała podpisaną umowę na
odławianie bezdomnych zwierząt i umieszczanie ich w Azylu ze Spółką z o.o. „Azyl" w
Glinczu, ul. Wierzbowa, 83-330 Żukowo.
Ad 2. Na koszt gminy w 2009 r. zostało odłowionych i utrzymywanych w schronisku 6
psów (11 interwencji) .

W roku 2010 r. zostały odłowionych 6 psów ( 9 interwencji) .
Ad 3. Koszt realizacji całego zadania w 2009 r.- 7.700 zł. brutto , w 2010 r.- 9.900 zł.
brutto. Forma płatności - ryczałtowa/m-c



Argos/BOZ

Strona l z l

21 vi o

Od: <rolnictwo@smoldzino.com.pl>
Do: <boz@boz.org.pl>
Wysłano: 6 kwietnia 2011 11:05
Temat: opieka nad bezdomnymi zwierzętami w gminie Smołdzino
W roku 2009 przekazano do schroniska w Słupsku 2 psy a w roku 2010 3 psy.
Zapłacono przelewem 500zł/szt zgodnie z umową zawartą ze schroniskiem

2011-04-06



U R Z Ą D GMINY
83^c«""in° Somonino, 24.03.2011
te!. (053) 684-11-21

OŚ.6140.2.2011

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji dla Zwierząt „Argos"

ul. Garncarska 37A
04 - 886 Warszawa

W odpowiedzi na wniosek z dnia 14 marca 2011 roku o udzielenie informacji
publicznej w sprawie wykonywania zadania „ opieka nad bezdomnymi zwierzętami i
ich wyłapywanie"- Urząd Gminy w Somoninie udziela informacji:

Ad. 1. W 2009 i 2010 roku gmina zlecała doraźnie wyłapywanie bezdomnych
zwierząt oraz udzielanie im opieki firmie: Ośrodek Tresury Psów „BAJER" -
Sławomir Twardziak, hotel i schronisko - Małoszyce.

Ad. 2. W roku 2009 wyłapano i umieszczono w schronisku 6 psów, natomiast w roku
2010 - 13 psów. Kotów nie wyłapywano.

Ad. 3. Koszt realizacji tego zadania: w roku 2009 - 4 815 zł, a w roku 2010-15 729
zł. Forma płatności -jednorazowa za umieszczenie bezdomnego psa w schronisku.

mgr inż.
1. Adresat Sekretarz Gminy
2. a.a.



URZĄD MIASTA SOPOTU

Inżynierii i Ochrony środowiska
81-704 Sopot, ul. Kościuszki 25/27

IOŚ.III.604.1.2011

Wydział Inżynierii i Ochrony Środowiska

Sopot, dnia 22.03.2011 r.

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

W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej z dnia 14.03.2011 - Wydział

Inżynierii i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Sopotu informuje :

• Wyłapywaniem bezdomnych zwierząt z terenu Sopotu zajmuje się Towarzystwo

Opieki nad Zwierzętami w Polsce oddział w Sopocie w ramach zawartej przez Gminę

Miasta Sopotu umowy na Prowadzenie Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w

Sopocie.

« Ilości zwierząt odłowionych i utrzymywanych w schronisku oraz koszty z tym związane

przedstawia tabela poniżej.

Rok

2009

2010

Ilość zwierząt
odłowionych

psy / koty

4 9 / 4 6

55/48

Przyjęto zwierząt
ogółem

psy / koty

234 /283

283 / 264

Koszty całkowite
prowadzenia

Schroniska (zł)

413.887

451.462

Wielkość
przekazanej przez
gminę dotacji (zł)

297.900

320.000

Otrzymują:
1. Adresat
2. IOŚ a/a

Z wyrazami szacunku

NACZ

H Urząd Miasta Sopotu
ul. Tadeusza Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot
tel.: (+48 58) 52 13 794, fax: (+48 58) 551 01 33

www.sopot.pl



Gmina Stara Kiszewa
ul. Ogrodowa 1

83-430 Stara Kiszewa
tel. (058) 687-60-20, fax. (058) 687-60-42

e-mail : urzadgminv@starakiszewa.pl
NIP 591-16-00-753, REGON 191675244

Stara Kiszewa, dnia 25.03.2011 r.
RG-OS.6140.1.2011

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

Urząd Gminy w Starej Kisze wie informuje, że w 2009 i w 2010r. tut.
Urząd miał zawartą umowę na odławianie bezdomnych psów i umieszczaniu ich w
schronisku z firmą - Spółka z o. o. AZYL w Glinczu, przy ul. Wierzbowej,
83 - 330 Żukowo, filia w Kościerzynie przy ul. Przemysłowej, 83 - 400
Kościerzyna, reprezentowanym przez Prezesa Mariusza Dewo.
W 2009 roku wyłapano 6 sztuk bezdomnych psów, koszt ich wyłapania i
utrzymania w schronisku wyniósł 5000,00 złotych.
W 2010 roku wyłapano 10 sztuk bezdomnych psów, koszt ich wyłapania i
utrzymania w schronisku wyniósł 8000,00 złotych.

Z u
ref«

Stanislaw Szenłak



P/H
URZĄD GMINY

STARE POLE
ul. Marynarki Wojennej 6

82-220 Stare Pole Stare Pole, 11.04.2011 r.
RGR.6140.01.2011

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

W związku z wnioskiem o udzielenie informacji publicznej na temat sposobu
i skutków wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie"
przewidzianego ustawą o ochronie zwierząt informuję, że powyższe dane dostępne są na
stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Stare Pole w zakładce Ochrona środowiska -
Zapewnienie opieki nad bezdomnymi zwierzętami.

W 0^1
At/lLc*^***.

Wodzifrierz Załucki
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Strona z portalu Wrota Pomorskie

http://www.wrotapomorza.pl/pl/bip/gminy/stare_pole/ochrona_srodowiska„sekcja/opieka_nad_bezdomnymLzwierzetami__sekcja#

Opieka nad bezdomnymi zwierzętami

Informację udostępniono: 11,04,2011 12:14
Ostatnia aktualizacja: 11,04.2011 12:14

2010

Zadanie: Zapewnienie opieki nad bezdomnymi zwierzętami

Podmiot realizujący: Schronisko dla zwierząt „Azyl" Sp. z o. o. w Kościerzynie
Ilość wyłapanych bezdomnych psów: 10 szt.
Koszt zadania: 14 400,00zł

2009

Zadanie: Zapewnienie opieki nad bezdomnymi zwierzętami

Podmiot realizujący: Schronisko dla zwierząt „Azyl" Sp. z o. o. w Kościerzynie
Ilość wyłapanych bezdomnych psów: 13 szt.
Koszt zadania: 12 000,00zł

Wprowadził(a):
Janusz Saiamonik

Copyright © 2007 Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
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P/H

Urząd Miasta Starogard Gdański

Starogard Gdański 2011-03-22
WO.0565.5.2010
ID 409996

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

W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej przedstawiam odpowiedzi na zadane
pytania.

1. W Gminie Miejskiej Starogard Gdański funkcjonuje schronisko dla bezdomnych zwierząt
prowadzone przez Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Zwierząt „Animals" na podstawie
umowy podpisanej w grudniu 2001 roku na okres 10 lat pomiędzy Towarzystwem a Gminą.
W ramach w/w umowy OTÓŻ zajmuje się także wyłapywaniem bezdomnych zwierząt z
terenu Gminy Miejskiej Starogard.

2. W styczniu 2009 roku stan zwierząt w schronisku wynosił - 123 (86 psów i 37 kotów), w
przeciągu całego roku przybyło 406 zwierząt (321 psów i 85 kotów), schronisko opuściło
318 zwierząt: adopcja - 287 (226 psów i 61 kotów), oddano właścicielom - 31 psów.
W styczniu 2010 roku stan zwierząt w schronisku wynosił - 122 (88 psów i 34 koty), w
przeciągu całego roku przybyło 419 zwierząt (313 psów i 106 kotów), schronisko opuściło
361 zwierząt: adopcja - 325 (268 psów i 57 kotów), oddano właścicielom - 36 psów.

3. Środki finansowe przekazywane przez Gminę Miejską Starogard Gdański na utrzymanie
schroniska w 2009 roku wyniosły 173.160,00 zł, a w 2010 roku - 176.160,00 zł,. Dotacja
przekazywana jest w ratach miesięcznych.

SekretWz Miasta

mgr Zbijgniew Toporowski

83-200 Starogard Gdański, ul. Gdańska 6 tel. (+48 58)5305102 laks 5306111 www.slarogard.pl zbigniBw.loporowskiigom.starogaripI



URZĄD GMINY
82-450 STARY DZIERZGON

woj. pomorskie
H> (055) 2761481 do 82 O, 2761483

So 6140.1. IłbH .2011 Stary Dzierzgoń 22.03.2011r.

Biuro Ochrony Zwierząt

Fundacja dla Zwierząt „ Argos"

Ul. Gancarska 37A

04-886 Warszawa

Urząd Gminy W Starym Dzierzgoniu w odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji

publicznej na temat sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami
i ich wyłapywanie" informuję:

1. W roku 2009 i w 2010 gmina miała stałe umowy na odławianie bezpańskich zwierząt

Prowadzenie działań interwencyjne- profilaktycznych dot. psów z terenu Gminy Stary

Dzierzgoń polegających na odławianiu bezdomnych psów prowadzi Spółka z o. o. AZYL

w Glinczu ul. Wierzbowa, 83-330 Żukowo.

2. W roku 2009 wyłapanych zwierząt było 3 szt. zwierząt, zaś w roku 2010 4 szt.

3. Koszt realizacji całego zadania w roku 2009:

- wyłapanie zwierząt 1.500,00 zł + opłata roczna na utrzymanie schroniska

2.000,00 zł razem 3.500,00 zł
w roku 2010:

- wyłapanie zwierząt 2.400,00+ opłata roczna na utrzymanie schroniska

2.000,00 zł razem 4.400,00 zł

tkiman
fłrent



p/fr

Wójt Gminy iiaiy \H,.-
ul. Gen. ŚwierczewsWegr. StarV Tar§/ dnia 28.03.20Hr.

82-410 Stary Tarp

RG.II.6140/1/1/11

Biuro Ochrony Zwierząt

Fundacji dla Zwierząt „Agros"

ul. Garncarska 37A

04-886 Warszawa

W odpowiedzi na Państwa prośbę o udzielenie informacji publicznej na temat sposobu i

skutków wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie", Wójt

Gminy Stary Targ informuje, iż:

1. W roku 2009 i 2010 Gmina Stary Targ miała podpisane umowy na wyłapywanie bezpańskich

psów z jej terenu z firmą „AZYL" Sp. z o.o. w Glinczu, ul. Wierzbowa, 83-330 Żukowo, w

ramach której firma zobowiązała się do wyłapywania bezpańskich psów (na zgłoszenie

telefoniczne), transport psów do schroniska, zapewnienia opieki weterynaryjnej w

schronisku. Ponadto psy po okresie 15 dniowej kwarantanny i zaszczepieniu oczekują na

adopcję.
2. Ilość bezdomnych zwierząt wyłapanych z terenu gminy

2009r. psów - sztuk 2, kotów - sztuk 0.

2010r. psów - sztuk 16, kotów - sztuk O

3. Koszt w 2009r. wyniósł 3 904,00zł brutto

- opłat roczna - 2 440,00zł brutto

- za wyłapanie psa - 2 x 732,00zł = 1464,00zł brutto

Koszt w 2010r. wyniósł 11 600,00zł brutto

- opłata roczna - 2000,00zł brutto

- za wyłapanie psa -16 x 600,00zł = 9 600,00zł brutto

Otrzymują:

1. Adresat

2. a/a



Stegna, 27.04.2011 r.

Gmina Stegna
ul. Gdańska 34
82-103 Stegna

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

Dotyczy wniosku o udzielenie informacji publicznej z dnia 14 marca 2011 r.

Adl.
Gmina w 2009 i 2010 r. miała podpisaną umowę ze schroniskiem Azyl, Glincz,
83-330 Żukowo.

Ad.2
W 2009 r. wyłapane zostały 23 bezpańskie psy
w 2010 r. wyłapane zostały 23 bezpańskie psy

Ad.3
Gmina Stegna raz w roku przekazuje opłatę na utrzymanie schroniska, oraz za każde
wyłapane zwierzę. Na ten cel w 2009r. i 2010 r. wydano 32.600 zł

Joanna Swajda-Szewczyk
inspektor ds. rolnictwa, leśnictwa i ochrony środowiska



GMINA STĘŻYCA

WG-OS.603.1.2011JS

ul. 9 Marca 7, 83-322 Stężyca
pow. kartuski, woj. pomorskie
tel. (058) 684-33-05, 684-33-44

REGON 000547135
NIP 589-15-95-806

Stężyca, dn. 2011-05-02

r/i

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

W odpowiedzi na pisma z dnia 14.03.2011 r. (wpłynęło do tut. Urzędu w dniu 21.03.2011 r.)

oraz pisma z dnia 14.03.2011 r. (wpłynęło do tut. Urzędu w dniu 18.04.2011 r.) dotyczących udzielania

informacji publicznej informuję, że w latach 2009 i 2010 Gmina Stężyca posiadała stałą ryczałtową

umowę z przedsiębiorstwem AZYL sp. z o.o. na działania interwencyjno-profilaktyczne dotyczące

bezdomnych psów z terenu gminy. Koszty poniesione przez Gminę Stężyca na w/w działania w 2009 r.

wyniosły 18000 zł, a w 2010 r. wyniosły 17600 zł. W okresie trwania umów zgłoszono w 2009 r. - 12

interwencji, a w roku 2010 - 8 interwencji. Płatności za prowadzone działania następowały raz w

miesięcy w formie ryczałtu.

Z poważaniem

'Ł up

Ireneusz
Zastepn

ncel
W*jt«

Otrzymują:
1. Adresat,
2. a/a.

J.S./2011-05-02

stezyca@gminastezyca.pl www.gminastezyca.pl



G M I N A S T Ę Ż Y C A

WG-OS.603.1.2011.JS

ul. 9 Marca 7,83-322 Steżyca
pow. kartuski, woj. pomorskie
tel. (058) 684 33 44, 684 33 05

REGON 000547135
NIP 589-15-95-806

Stężycadn. 2011-04-04

WEZWANIE

Stosownie do art. 50 § l ustawy z dnia 14.06.1960r.- Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U.

z 2000 r. Nr 98, póz. 1071 z późn. zm.) Wójt Gminy Stężyca

WZYWA

Biuro Ochrony Zwierząt Fundacja dla zwierząt „Argos", z siedzibą w Warszawie ul.

Garncarska 37A do uzupełnienia złożonego wniosku z dnia 14.03.2011 r. (wpłynęło do tut. Urzędu w

dniu 21.03.2011 r.) o przedłożenie aktualnego poświadczonego odpisu z Krajowego Rejestru

Sądowego.

Powyższe uzupełnienie należy złożyć w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego pisma. W

przypadku nie uzupełnienia wniosek zostanie pozostawiony bez rozpatrzenia

Z up.

Ireneusz

(J

Stencel
W«jt«

Otrzymują:

(j) Biuro Ochrony Zwierząt Fundacja dla zwierząt „Argos" ul. Garncarska 37A, 04-886

Warszawa,

2. a/a.

J.S./2011-04-04



iJRZĄD.GMINY
77-1.43 STUDZDENICE

"
Studzienice, dnia 08 kwietnia 2011 r.

F/t

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacja dla Zwierząt „Argos"
ul. Garncarska 37A
84-886 WARSZAWA

W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej
Urząd Gminy w Studzienicach uprzejmie informuje:

Ad.l. Podpisano umowę stałą w roku 2010 ze Spółką z.o.o „Azyl"
w Glinczu - filia w Kościerzynie .

Ad.2. W roku 2010 oddano 2 psy do schroniska.

Ad.3. Koszty realizacji zadania w roku 2010 to opłata roczna 2.000 zł
i 600zł za wyłapanego psa .

W roku 2009 bezdomne psy na terenie Gminy zostały
zagospodarowane we własnym zakresie w ilości 4 szt. - przekazane nowym
właścicielom. Poniesiona przez Gminę kwota to 600zł (karma i szczepienia).

w



Strona l z l

Od: "Gmina Subkowy Sekretarz" <sekretarz@subkowy.pl>
Do: <boz@boz.org.pl>
Wysłano: 28 marca 2011 11:57
Temat: odpowiedź dot. opieki nad bezdomnymi zwierzętami
Subkowy, dnia 28.03.2011 r.

Urząd Gminy
ul. Wybickiego 19a
83-120 Subkowy

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji dla Zwierząt"Argos"
Warszawa

Na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (dz.U. Nr
112, póz. 1198zezm.) udzielam odpowiedzi na pytania zawarte w Waszym piśmie z dnia 14 marca 2011
r. (wpł. do Urzędu 21.03.2011 r.):
ad 1) w 2009 i 2010 r. Gmina Subkowy podpisała stałą umowę na wyłapywanie bezdomnych zwierząt i
zapewnienie im opieki ze Spółką z o.o. "Azyl" w Glinczu przy ul. Wierzbowej,
ad 2) w 2009 r. wyłapono 7, a w 2010 r. 11 bezdomnych psów,
ad 3) opłaty za wykonane usługi realizsowane były w formie ryczałtowej i wynosiły w 2009 r. - 9.600 zł, a
w 2010 r. -12.000 zł.

(formację sporządził: Andrzej Kołodziej - inspektor d/s gospodarczych

Z poważaniem
Z up. Wójta
Ewa Słomska
insp. d/s org. i kadr

2011-01-7,8



Strona l z l
-» -f l/- 1

Od: "Ochrona Środowiska" <srodowisko@ug.suleczyno.pl>
Do: <boz@boz.org.pl>
Wysłano: 23 marca 2011 13:13
Temat: wyławianie bezdomnych zwierząt

W odpowiedzi na pismo z dnia 14.03.2011 r. Gmina Sulęczyno przedkłada niżej
wymienione informacje:
1) Zawarta jest umowa z firmąAZYL Sp. z o.o., Glincz 83-330 Żukowo.
2) w roku 2009 odłowiono 4 psy, poniesiony koszt = 4.000 zł.
3) w roku 2010 odłowiono 7 psów, poniesiony koszt = 5.500 zł.

Henryk Kożyczkowski
inspektor d/s leśnictwa, rolnictwa, ochrony środowiska i utrzymania dróg



URZĄD GRS' . •• W SZEJSUDZIE
'• K«rtur>£ • .->. 34-217 Szemud

tai. (W; «V&-11"85, te. (OSS) 87MM3
E«!P 5a3-11-50^d7 Reoon 6oOi:

GK 7081. 2 .2011
Szemud 27.04.2010 r

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

Urząd Gminy w Szemudzie w odpowiedzi na Wasze pismo uprzejmie informuje:

Gmina Szemud w 2010 r była związana stałą umową na wyłapywanie bezdomnych

zwierząt z Ośrodkiem Tresury Psów Sławomir Twardziak Hotel i Schronisko dla psów

„BAJER" z siedzibą w Małoszycach 84- 302 Lębork 4.

Firma ta spełnia nasze oczekiwania. W roku 2010 odłowiono i przewieziono do schroniska:

25 psów, 2 koty

Koszt całego przedsięwzięcia wynosił 24.396 -zł brutto płatne ryczałtowo w 12

miesięcznych ratach, umowa zawarta z podmiotem wyłapującym zwierzęta określała

szczegółowo zasady i opiekę nad zwierzętami zgodnie z określonymi w ustawach zasadami

tj. wyłapywaniu i ochronie zwierząt.

Z poważaniem:

up. WójtaOjwiny

Otrzymują:

n Jaroszek
ETARZ 3M3E)

2.
adresat
a/a



Urząd Miasta i Gminj- p/f
w Sztumie

Referat Gospodarki Komunalne,
i Spraw Obywatete«

U|. Miclóe^icza 39 Sztum ̂  28_03.2011 rok

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
Fundacji dla Zwierząt „Argos"

04-886 Warszawa, ul.Garncarska 37A

Odpowiadając na pismo z dnia I4.03.20ll roku, w sprawie udzielenia
informacji publicznej na temat sposobu i skutków wykonania zadania - opieka nad
bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie, Urząd Miasta i Gminy w Sztumie uprzejmie
informuje, że realizując postanowienia Uchwały Nr XXXIII/209/2005 z dnia 30 marca 2005
roku w sprawie ustalenia szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie
miasta i gminy Sztum (Dz. Urz. Województwa Pomorskiego z dnia 13 czerwca 2005 r. Nr.
57 póz. 1071 ), podpisana została umowa w roku 2009, 2010 ze Spółką z o.o. „Azyl" w
Glinczu, na odławianie bezdomnych psów Wynagrodzenie składa się z ryczałtowej
miesięcznej opłaty za przyjęcie i przechowywanie w schronisku. Wynagrodzenie płatne jest
po każdorazowym schwytaniu i przyjęciu do schroniska, bezpańskiego zwierzęcia i
przedłożeniu faktury. W roku 2009 wydatkowano kwotę 29.150,00 złotych, w roku 2010
wydatkowano kwotę 30.000,00 złotych.

K i P R O W N *<• K-RefcatuGospodarKiKomunalnei
i spraw Obyw



p/ł
URZĄD GMINY

82-110 Sztutowo, ui. Gdańska 55
tel./55/247 81 51, 2473152
2478324, fax /55/ 247 83 96 _ . ™-ti n/i 1/1

wcj. pomorskie Sztutowo, dnia 2011-04-14

KM. 6140.3.2011

Biuro Ochrony Zwierząt

Fundacji dla Zwierząt „Agros"

Ul. Garncarska 37 a

04-886 Warszawa

W odpowiedzi na wniosek o udzielnie informacji publicznej z dnia 14 marca 2011 r.

(data wpływu 21.03.2011 r.), uprzejmie informuję co następuje:

Pytanie nr l:

Czy i z kim gmina miała w 2009 r. i w 2010 r. stałe umowy albo udzielała doraźnych

zleceń na wyłapywanie bezdomnych zwierząt i/lub zapewnienie im opieki?

Odpowiedz:

W 2009 r. i 2010 r. Gmina Sztutowo miała podpisaną umowę z „Azyl" spółka

z o.o. Glincz, 83-330 Żukowo. Przedmiotem umowy było prowadzenie działań

interwencyjne- profilaktycznych dot. psów z terenu Gminy Sztutowo, polegające na

odławianiu bezdomnych psów i umieszczaniu ich w Azylu.

Pytanie nr 2:

Jakie są zbiorcze dane o ilości zwierząt (psach/kotach) wyłapanych i/lub

utrzymywanych na koszt gminy w 2009 r, a jakie w 2010 r.?

Odpowiedz:

W 2009 r. Gmina Sztutowo nie prowadziła ewidencji podejmowanych interwencji,

natomiast w 2010 r. liczba interwencji wynosiła 13.

Pytanie nr 3:

Jaki był w 2009 r. i jaki był w 2010 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)?

Odpowiedz:

W 2009 r. Gmina Sztutowo z budżetu gminnego wydatkowała na powyższy cel kwotę

13800 zł., w 2010 r. 14400 zł. Płatność za wykonaną usługę miała charakter

ryczałtowy.

Ó J T i

Stanisław



T C Z F W U r z ą d M i e j s k i w T c z e w i e Wydział Spraw Komunalnych
plac M. J. Piłsudskiego 1 teL: 5f 77 5

0

9 346; 77 59 301
01 i <\ n T fax: 58 531 34 52

w-nu iczew e-mail:base@um.tczew.pl

Tczew 06.04.2011 r.

WSK.6140.1.13.2011.IB

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
Fundacja dla Zwierząt „Argos"

ul. Garncarska 37A
04-886 Warszawa

W odpowiedzi na wystąpienie Biura Ochrony Zwierząt w Warszawie Wydział Spraw
Komunalnych Urzędu Miejskiego w Tczewie:

1. Gmina Miejska Tczew w 2009r. i 2010r. miała zawartą umowę z Ogólnopolskim
Towarzystwem Ochrony Zwierząt ANIMALS 81-391 Gdynia ul. Świętojańska 41/16 na
prowadzenie schroniska oraz wyłapywanie bezdomnych zwierząt.

2. Na dzień 31.12.2009r. w schronisku przebywało ok.100 psów, a na dzień 31.12.201Or.
127 psów. Psy znajdujące się w schronisku utrzymywane są na koszt Gminy, ale również
ze środków OTÓŻ ANIMALS.

3. Koszt prowadzenia schroniska ze środków gminnych:
- 2009r. - całkowity koszt wyniósł 169 000 zł
- 201 Or. - całkowity koszt wyniósł 178 000 zł

Środki finansowe przekazywane były na rzecz Wykonawcy w wysokości 1/12 kwoty
w terminie do 10-go każdego miesiąca po uprzednim rozliczeniu środków za poprzedni
miesiąc.

Naczelnik Wydziału

vmgr ini. Erzućztof Witosińskl

Otrzymują:
1. Adresat
2. a/a



p/1
URZĄD GMINY Tczew, dnia 06.04.2011
83-110 T C Z E W

ul. Lecha 12
woj. pomorskie

RD.6140.0.1.2011

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

W odpowiedzi na pismo z dnia 14.03.2011 r. (data wpływu: 21.03.2011 r.)
Urząd Gminy w Tczewie informuje, iż w zakresie odławiania bezdomnych zwierząt (psów)
i dalszej opieki nad nimi, gmina Tczew współpracuje ze schroniskiem dla zwierząt „Azyl"
Sp. z o.o. Glincz, 83-330 Żukowo, filia Kościerzyna, ul. Przemysłowa.
W 2009 i 2010 roku gmina Tczew posiadała umowę na odławianie i dalsze utrzymanie
bezdomnych zwierząt (psów) z powyższym schroniskiem.
Umowę zawarto na czas określony od 01.01.2008 r. do 31.12.2010 r., mając na uwadze
przepisy ustawy o ochronie zwierząt (Dz.U. z 2003 r. Nr 106, póz. 1002 z późn. zm.)
W 2009 i 2010 roku odnotowano kolejno 26 i 32 interwencje dotyczące ilości bezdomnych
psów na terenie gminy Tczew.
Całkowity koszt realizacji tego zadania w 2009 r. wyniósł 18000,00 złotych brutto, a w
roku 2010 - 19100,00 złotych brutto (płatności były realizowane w formie opłaty
miesięcznej ryczałtowej)

2 "P/ 0JTA

SzUcht
arz Gminy



U i :ZAD GMINY
83-0.i4 TRĄBKI WIELKIE

ul. Gdańska 12

f>/H

Trąbki Wielkie 18.04.2011 r.

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

W odpowiedzi na prośbę o udzielenie informacji na temat opieki i wyłapywania zwierząt na

terenie naszej gminy informuję iż:

1. w 2009 i 2010 roku wyłapywaniem zwierząt i opieką nad nimi zajmował się Pan Andrzej

Pyliński prowadzący Lecznicę specjalistyczną dla koni i małych zwierząt w Trąbkach

Wielkich, ul. Gdańska 18.

2. w 2009 roku wyłapano 42 szt. zwierząt (35 szt. pies, l szt. kot, 2 szt. łania, 2 szt. łabędź, 2

szt. dzik),

w 2010 roku wyłapano 68 szt. zwierząt (48 szt. pies, 4 szt. dzik, 16 szt. sarna).

3. Koszty poniesione na realizacji zadania:

w 2009 roku 12 133,80 zł

w 2010 roku 18 147,20 zł

Otrzymują:
1) adresat
2) a/a



URZĄD GMINY TRZEBIELINO
77-235 Trzebielino 7A

tel. (0-59) 858 02 537 fax (0-59) 858 01 677 e-mail: trzebielino@poczta.fm

Trzebielino, dnia 23.03.201 Ir.

PG. 0717/3/2011

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

W odpowiedzi na prośbę Biura Ochrony Zwierząt Fundacja dla Zwierząt „Argos" z

dnia 14.03 2011 r. o udzielenie informacji publicznej na temat sposobu i skutków

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

że Gmina Trzebielino w latach 2009, 2010 posiadała stałe umowy na zapewnienie opieki

bezdomnym zwierzętom.

Na terenie Gminy Trzebielino w 2009 r. wyłapano 5 psów i 6 kotów, w 2010 wyłapano 4 psy.

W latach 2009, 2010 zaliczkowo zapłacono za opiekę łącznie 4000,00 zł

Z poważaniem

mer Tomasz Czecnowski



WÓJT GMINY TUCHO«IE
77-133 fuchomie Referat Gospodarczy
ul. Jana III Sobieskiego 16 tel. (059) 821 50 45 - kierownik
tel. (059) 821 50 40, fax (059) 821 50 56 (059) 821 50 51 - mienie gminne
E-mail: ug tuchomie@pro.onet.pl (059) 821 50 42 - ochrona środowiska

W W W : http://ug.tuchomie.pl (059) 821 50 55 - rolnictwo i leśnictwo
BIP: http://bip.tuchomie.pl E-mail: ref-gosp@tuchomie.pl

Tuchomie, dnia 15.04.2011 r.

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji dla Zwierząt „ARGOS"

ul. Garncarska 37 A
04-886 Warszawa

Urząd Gminy w Tuchomiu w odpowiedzi na pismo z dnia 14 marca 2011 roku
informuje że w roku ubiegłym oraz bieżącym wyłapywaniem bezdomnych psów
na terenie naszej gminy zostało zlecone lekarzowi weterynarii a psy dostarczane były
własnym transportem do Schroniska dla Zwierząt w Słupsku.

Gmina Tuchomie nie posiada własnego schroniska dla zwierząt dlatego też
w roku 2009, 2010 i bieżącym Gmina ma podpisaną umowę ze Schroniskiem
w Słupsku.

W roku 2009 i 2010 nie oddano żadnego psa do schroniska dla zwierząt
w Słupsku w związku z powyższym nie poniesiono żadnych kosztów związanych
z wyłapywaniem i utrzymaniem psów.

Z poważaniem

in.



• •M-jy* e«.#i£X9«4 Ustka, dnia 31 marca 20 i l r.
IKjQŚ.143UH»20H

Biuro Ochrony Zmi&yąt
Fundacja dla
(14-886 Wars^a wa
al. Garncarska 37A

Odpowiadając na pismo cteŁ udzielenia informacji publicznej na temat sposobu
i skutków wykonywaik sadaiiia „opieka nad bezdoainymi zwierzętami i ich wyłapywanie"

go ustawą o ochroaie zwierząt, upraejwle informigę, co następuje:

wylipywarwem bezpańskich zwfecsąt aa tcieale Gminy Miasto Ustka w latach 2009 - 201 0
rnjfflowató się Straż Miejska w Ustce,
w 2009 r, zostało wyłapanych 37 sast psów oraz 9 ss£ kotów, 2 czego 1 5 szt. psów i 8 szi.
kotów pKeka^aiio db Schroniska dk Zwierząt w Słupsku, Natomiast w 201 0 r, zosteło
^łapanych 35 szt, psów oraz i 5 szt, kotów, E egego 13 szt. psów j 9 szt. kotów przekazano
do Schroniska dla Zwieraąt w Słupska. Pozostrfa ilość zwlaisąt Dostała odebrana prac?,

W 2009- r. i 2010 r. CWtaa Miasto Ustka zawarła umowę z Gatirią Miejską Słujjsk w sprawie
opieki md 'bezpańskimi pswni i kotaini pochocte^yrai z terenu miasta Ustka w Sehrorabku
dła Zwier^t w Siaplał - w 200t r. kosM ̂ sctenia wyniósł 9 900 zł, aatorMast w 20 1 0 r, -
7 750 zł, przy czym 2a opiekę Md jedftya psem OjpfaM wynosiła 500 zł, m opiekę nad
jednym kotem - 1 50 -A.
W roku 2009 i 2010 dpwas Miasto Ustka .2»wwła umowę z Lecznicą Zwier/ąt w Ustce
w sprawie świadcs»nia usług wet^SMyjayclt, w tyift Mjpcwnieaie pomocy lekarsko -
weterynaryjnej zwierĄt praywtóonycft do lecmicy wetHrynaiyjaej ptzez Strat Miejską
w Usfoe — płatność ryczałtowa za opiekę wynosiła 3 000 zł brutto roczme,

ap,«i* <i*&jtaf f- #**• t« -i:*^**&jf

1. adresat xl
2. a,%



WÓJT GMINY USTKA
76-270 USTKA

ul. Dunina 24
to!. (0591 81"»-SO~M. ;-x fóJi 3\-i-.'ć-^~l

-j _

GEO.6140.2.201LSU
Ustka, dnia j$ marca 2011 roku

Biuro Ochrony Zwierząt
ul Garncarska 37A
04-886 Warszawa

Odpowiadając na Państwa wniosek o udzielenie informacji publicznej z dnia 14 marca

2010 roku w sprawie sposobu i skutków wykonywania zadania "opieka nad bezdomnymi

zwierzętami i ich wyłapywanie" przewidzianego ustawą o ochronie zwierząt uprzejmie

informuję, że:

1. Gmina Ustka w 2009 i 2010 roku miała podpisaną umowę na świadczenie usług

w zakresie odławiania bezpańskich psów z terenu gminy i umieszczania ich

w schronisku ze Schroniskiem dla Zwierząt w Słupsku przy ul. Portowej 20.

2. Ilość bezpańskich zwierząt wyłapanych z terenu Gminy Ustka w 2009 roku, którym

zapewniono opiekę w w/w schronisku to 6 psów i l kot, natomiast w 2010 r. - 7 psów.

3. Koszt realizacji zadań z tym związanych to kwota 5 300,00 zł w 2009 r. oraz 5 240 zł

w 2010 r. Forma płatności ustalona została w formie zaliczki oraz według faktycznego

wykonania zadania.

Otrzymują:

(Q Adresat.

2. a/a.

URZĄD GMFNY USTKA - CERTYFIKAT ISO 9001:2008
Tel. 059/8146044 fax 059/814 42 57 www.ustka.ug.gov.pl e-mail: os@ustka.ug.gov.pl

Sporządził: Sylwester Ugorski Telefon:059/ 815 24 34



Strona l z l

Argos/BOZ
t K

Od: "WIGKIOS UM Wejherowo" <wigkios@wejherowo.pl>
Do: <boz@boz.org.pl>
Wysłano: 28 marca 2011 14:19
Temat: Odp.dot.opieki nad bezdomnymi zwierzętami
Gmina Miasta Wejherowo w odpowiedzi na Państwa prośbę odpowiada:
Ad1) zarówno w roku 2009 i 2010 na wyłapywanie bezdomnych zwierząt oraz czasową opiekę nad nimi
Gmina miała podpisane stosowne porozumienie z Zakładem Budżetowym-Zakładem Usług
Komunalnuych w Wejherowie,
Ad2) na terenie Gminy Miasta Wejherowo w roku 2009 wyłapano 11 szt bezdomnych zwierząt, natomiast
w roku 2010 liczba ta wyniosła 158 szt.,
Ad3) koszt realizacji zadania-wyłapywanie, czasowe przetrzymywanie i transport do schroniska wyniósłw
roku 2009= 20.039,10 zł, a w roku 2010=37.396,83 zł wraz z obsługą dystrybutorów do zestawów
higienicznych, które zakupiono w roku 2010 za sumę 31 .376,88 zł wraz z montażem(zestawy pobierać
można z dystrybutorów za darmo-koszt pokrywa Gmina). Zwierzęta były dowożone do schroniska -
płatność ryczałtowa za każdy rok=51.360,00 zł.
sporządził: Roman Górecki WIGKiOŚ

Informacja programu ESET NOD32 Antivirus, wersja bazy sygnatur wirusów 5992
(20110328)

Wiadomość została sprawdzona przez program ESET NOD32 Antivirus.
http://www.eset.pl lub http://www.eset.com

901 1-f



P/H

Urząd Gminy Wejherowo .. ,„„..,.. „ .J J 84-200 Wejherowo, Osiedle Przy jaźni 6
Referat Gospodarki Nieruchomościami
i Ochrony Środowiska

RGN.6140.5 -2011

tel. 6779731 fax. 6779700 sekrctariat@ug.wcjherowo.pl

Wejherowo, dnia 12.04.2011 r-

Biuro Ochrony Zwierząt

Fundacji dla Zwierząt „Argos"

ul. Garncarska 37A

04-886 Warszawa

Działając na podstawie art. 4 ust. l ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do

informacji publicznej (t.j. Dz.U. z 2001 r., Nr 112, póz. 1198 ze zm.), w odpowiedzi na

Państwa pismo z dnia 14 marca 2011 r., pragniemy poinformować, że:

1. W 2009 r. Wójt Gminy Wejherowo zawarł umowę z przedsiębiorstwem

„AZYL" z Żukowa na wyłapywanie bezdomnych zwierząt. Dodatkowo w

przypadku nagłych zleceń, pojedyncze wyłapania wykonywało OTÓŻ

Animals. Z kolei w 2010 r. Wójt podpisał umowę z OTÓŻ Animals.

2. W 2009 r. na terenie Gminy Wejherowo schwytano 41 bezdomnych psów, a

w 2010 r. 100 bezdomnych psów i jednego kota.

3. Koszt przedsięwzięcia w 2009 r. wyniósł 31950,00 PLN. Przedsiębiorstwo

„AZYL" otrzymywało stałą, zryczałtowaną miesięczną opłatę, a OTÓŻ

Animals otrzymywało zapłatę za każde odłowione zwierzę. Z kolei w 2010

r. koszt ten wyniósł 44600,00 PLN, OTÓŻ Animals otrzymywało zapłatę za

każdą interwencję.

Otrzymują:

\. .Adresat.

2. a/a- B.L.

W Ó J T

Henry&Mskwarło



'C/T c/ 000

U R Z Ą D GMINY WICKO

84-352 Wieko 60 e-mail ug@wicko.pl
tel (+48 59) 861-11-82, 861-11-83

fax (+48 59) 861-11-01

Wieko, 04.04.201 Ir.
GP.604.3.2011.AS

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

Dotyczy: udostępnienia informacji publicznej

W nawiązaniu do Waszego wniosku z dnia 14 marca 2011 r. (data wpływu
21.03.2011 r.) na podstawie art. 2 ust. l i art. 10 ustawy z dnia 6 września 2001 roku o
dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001r. Nr 112, póz. 1198 ze zm.) informuję, że
w latach 2009-2010 nie stwierdzono żadnego przypadku bezdomności zwierząt na terenie
naszej gminy.

mgr Int. Damsz Waleśktewta
Otrzymują:

\l) ^Adresat
2. A/a

AS/DGM



URZĄD MIEJSKI p f\
Referat Gospodarki Komunalnej,

Rozwoju Lokalnego i Ochrony
Środowiska

84-120 Władyslawowo Władysławowo, dnia 29 marca 2011 r.
RGK.6140.1.2011

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
Fundacji dla Zwierząt „Argos"

ul. Garncarska 37A
04-886 Warszawa

W odpowiedzi na Państwa wniosek z dnia 14.03.2011r. (wpłynął do tut. Urzędu 21.03.2011r.)

w sprawie udzielenia informacji publicznej na temat wykonywania zadania pn.: „opieka nad

bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie" Referat Gospodarki Komunalnej, Rozwoju Lokalnego i

Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego we Władysławowie w imieniu Burmistrza Miasta

Władysławowa przekazuje następujące informacje:

1. Od 01.06.201 Or. Gmina Miasta Władysławowa ma podpisaną umowę na interweniowanie w

przypadkach niehumanitarnego traktowania zwierząt, zapewniania właściwej opieki oraz

znajdowania nowych właścicieli dla bezdomnych psów z Organizacją Pożytku Publicznego -

Ogólnopolskim Towarzystwem Ochrony Zwierząt OTÓŻ Animals z siedzibą przy

ul. Świętojańskiej 41/16 w Gdyni. Przedmiotowa umowa zawarta jest na czas określony tj. do

31.05.2011 r. i zobowiązuje tut. Gminę do wypłaty wynagrodzenia w wysokości 800,00 zł

brutto za każdy przypadek podjęcia zwierzęcia. W 201 Or. zostało odebranych z terenu

administracyjnego Gminy Miasta Władysławowa 14 bezpańskich psów.

2. W 2009r. umowa na wyłapywanie bezdomnych zwierząt również była podpisana z

Organizacją Pożytku Publicznego - Ogólnopolskim Towarzystwem Ochrony Zwierząt OTÓŻ

Animals i dotyczyła wynagrodzenia w wysokości 600,00 zł brutto za każdy przypadek podjęcia

zwierzęcia. W 2009r. odnotowano 23 przypadki podjęcia interwencji w sprawie bezdomnych

psów.

Z poważaniem

\
KIEROWNIK REF

(J(

Otrzymują:
1. Adresat.
2. A/a.



Zblewo, dnia 20 1 1 -04-06

WÓJT ̂
ZBLiiWO

ZRG.RGiś.6140.3.2011

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

W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej, Wójt Gminy Zblewo

uprzejmie informuje:

Ad. l Mieliśmy podpisaną umowę na wyłapywanie i przetrzymywanie bezdomnych zwierząt

z „AZYL" Sp. z o.o. Glincz, 83-330 Zukowo, Filia Azyl w Kościerzynie ul. Przemysłowa.

Ad. 2 Wykonawca zgodnie z umową świadczył usługę należycie na każde nasze zgłoszenie

telefoniczne podejmował interwencję.

Ad. 3 Koszt realizacji zadania 2009 r. wyniósł - 1500,00 zł/miesiąc, a w 2010 r.

- 1600,00 zł/miesiąc. Wynagrodzenie było ryczałtowe.

W Ó J T GMI

TrawicU.



p/H
U R Z Ą D G M I N Y

83-330 ŹUKOWO
ul. Gdańska 52

pow. kartuski, woj. pomorskie

Żukowo, dnia 11.04.2011 r.
KŚ.6140.1.33.2011

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

W odpowiedzi na wniosek z dnia 14 marca 201 Ir. (data wpływu: 21.04.201 Ir.)
Urząd Gminy Żukowo udziela informacji, na temat sposobu realizacji w 2009 i 2010 roku
zadania, dotyczącego opieki nad zwierzętami, przewidzianego ustawą z dnia 21 sierpnia
1997 r. o ochronie zwierząt (tj. Dz. U. z 2003r. Nr 106, póz. 1002):

1. Wyłapywanie i zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom na terenie Gminy
Żukowo za 2009 roku zapewniał Ośrodek Tresury Pasów , Hotel i Schronisko dla
Psów Sławomir Twardziak Małoszyce k. Lęborka, na podstawie wykonania zlecenia
usługi,

2. W 2010 roku z terenu Gminy Żukowo wyłapano i zapewniało opiekę nad
bezdomnymi psami przez ;

• Ośrodek Tresury Pasów , Hotel i Schronisko dla Psów Sławomir Twardziak
Małoszyce k. Lęborka, na podstawie wykonania zlecenia usługi, ( od stycznia do
kwietnia 201 Or.)

• Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Zwierząt OTÓŻ Animals z siedzibą w Gdyni
przy ul. Świętojańskiej 41/16, na podstawie wykonania zlecenia usługi, a następnie na
zasadzie zawarcia umowy do Sierpnia 2010r.

• Hotel Ostoja -Opieka nad Zwierzętami z siedzibą w Sulminie ID, na zasadzie
zawarcia umowy do grudnia 2010r.

3. Wyłapano z terenu gminy Żukowo 116 psów w 2009r. i 72 psy w 2010r. na koszt
gminy.

4. Koszty poniesione za realizacje zadania umieszczenia w schronisku lub w hotelu dla
psów to kwoty od 600,00 brutto do 1400,00 brutto za jednego przyjętego bezdomnego
psa z terenu gminy Żukowo plus koszty utrzymania za pobyt dzienny w kwocie od
16,00 brutto do 25,00 zł brutto za pobyt w hotelu do czasu znalezienia właściciela lub
właściciela adopcyjnego.

Otrzymują:
>/Q) Adresat /

2. a/a i\-4--'.'~
Wykonał: W. Dolina

Marek Trepczyk
,; LA 3IJRMISTR7




