
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej  
 
Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. 
2018 , poz. 1330) wnoszę o udostępnienie informacji publicznej tj. udzielenie informacji w zakresie:  
 
1) Podania ilości zwierząt, które trafiły do schroniska/lecznic/lub innych podmiotów którym gmina 
przekazała pod opiekę ( w tym boksy czasowego pobytu) w 2020 roku w poszczególnych miesiącach 
(dane proszę podać osobno dla każdego z podmiotów).  
 
2) Podania osobno za rok 2020:  
 

1. a) ilości adopcji zwierząt ze schroniska, lecznic weterynaryjnych, boksów czasowego pobytu, 
lub innych podmiotów którym gmina przekazała pod opiekę zwierzęta ( proszę o 
wyszczególnienie); 

2. b) ilości odbiorów zwierząt właścicielskich ze schroniska, , lecznic weterynaryjnych, boksów 
czasowego pobytu, lub innych podmiotów którym gmina przekazała pod opiekę zwierzęta ( 
proszę o wyszczególnienie); 

3. c) ilości zgonów zwierząt w schronisku, lecznicach weterynaryjnych, boksach czasowego 
pobytu, lub w innych podmiotów którym gmina przekazała pod opiekę zwierzęta ( proszę o 
wyszczególnienie); 

4. d) ilości eutanazji zwierząt w schronisku, , lecznicach weterynaryjnych, boksach czasowego 
pobytu, lub w innych podmiotów którym gmina przekazała pod opiekę zwierzęta ( proszę o 
wyszczególnienie); 

3) Podanie listy zwierząt z Państwa terenu, które przebywały w schronisku, lecznicach 
weterynaryjnych, boksach czasowego pobytu, lub w innych podmiotach którym gmina przekazała 
pod opiekę zwierzęta ( proszę o wyszczególnienie)  na dzień 31.12.2020 w rozróżnieniu na psy i koty 
wraz z numerem czip.  
 
4) Podanie danych kontaktowych do wydziału, który zajmuje się realizacją programu przeciwdziałania 
bezdomności zwierząt .  
 
5) Podania informacji gdzie, pod jakim numerem telefonu i w jakich godzinach należy zgłaszać 
zwierzęta bezdomne, powypadkowe i ranne.  
 
6) Udzielenia informacji kto wyłapuje zwierzęta na terenie Państwa Gminy w 2021 roku?  
 
7) Wskazania informacji z jakim podmiotem w zakresie opieki nad bezdomnymi zwierzętami, 
wyłapywania zwierząt oraz opieki weterynaryjnej zawarła Gmina/Miasto umowę na rok 2021.  
 
8) Przedłożenia dokumentów przetargowych lub zapytań ofertowych, a także protokołów 
rozpoznania cenowego dotyczących usług weterynaryjnych, zapewnienia opieki i wyłapywania i 
transportu zwierząt bezdomnych, powypadkowych i rannych na rok 2021.  
 
9) Przedłożenia umów na rok 2021 dotyczących: usług weterynaryjnych, zapewnienia opieki i 
wyłapywania i transportu zwierząt bezdomnych, powypadkowych i rannych na rok 2021  a także 
umów dotyczących akcji czipowania lub sterylizacji zwierząt właścicielskich i wolnożyjących.  
 
10) Przedstawienia wszystkich faktur lub rachunków za okres 01-12.2020 za opiekę nad bezdomnymi 
zwierzętami, wyłapywanie i transport zwierząt oraz opiekę weterynaryjną.  
 



11) Przedstawienia zdjęć zwierząt uznanych wraz z opisem umożliwiającym identyfikację zwierzęcia 
za bezdomne na dzień 31.12.2020r.  
 
Uzasadnienie  
 
Łódzkie Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami, jako organizacja społeczna działająca na terenie 
województwa łódzkiego od 1990r. występuje z przedmiotowym wnioskiem z uwagi na charakter 
działalności statutowej, której głównym celem jest ochrona zwierząt. Ponadto ŁTOnZ jako organizacja 
pożytku publicznego pełni funkcję informacyjną dla społeczeństwa, które często zwraca się 
bezpośrednio do stowarzyszenia z prośbą o uzyskanie informacji dotyczących bezdomnych zwierząt 
czy procedur reakcji w przypadku zwierząt powypadkowych.  
 
Łódzkie Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami współpracuje, również z instytucjami oraz służbami i 
często dane uzyskane z urzędów gmin i miast są niezbędne do skutecznej realizacji zapisów Ustawy o 
Ochronie Zwierząt. Wnoszę o przesłanie żądanych informacji za pośrednictwem poczty elektronicznej 
na adres:  
 
biuro@ltonz.home.pl  
 
w terminie wskazanym w art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001r., o dostępie do informacji 
publicznej.  
 
Prezes Łódzkiego Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami 

mailto:biuro@ltonz.home.pl


Rawa Mazowiecka 2021-01-18
GMINA 

Rawa Mazowiecka 
Al. Konstytucji 3 Maja 32 

REGON 750148420 
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OśiO.1431.1.2021
Łódzkie Towarzystwo
Opieki nad Zwierzętami 

w Łodzi

W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji Publicznej niniejszym informuję:
Adl. Ilość przyjętych psów do schronisk z którymi Gmina w 2020r. miała umowy przedstawia się 
następująco:
Fundacja Ostatnia Szansa ul. Jana Blatona 3/141, 01-494 Warszawa prowadząca schronisko 
w Boguszycach Małych 25
Styczeń - 4, marzec - 1, kwiecień - 3, maj -16, czerwiec - 7 , Lipiec - 2, sierpień - 4, Listopad - 9 
grudzień - 4
Fundacja Centrum Ochrony Środowiska ul. Dąbrowskiego 18, 05-190 Nasielsk prowadząca 
schronisko w Chrcynnem
Luty - 5, marzec - 9, kwiecień - 8, maj - 9, czerwiec - 7 , Lipiec - 7, wrzesień -1, październik - 7
Listopad - 6 grudzień - 2
Ad2.1) Adopcje:
Fundacja Ostatnia Szansa - 61 sztuki
Fundacja Centrum Ochrony Środowiska - 61 sztuk
Hotel dla zwierząt i Ptactwa domowego, Longina Siemińskiego Wojtyszki 18 , 98-277 Brąszewice, 
z którym Gmina Rawa Mazowiecka miała podpisaną umowę na zwierzęta na stanie z lat poprzednich 
do rozstrzygnięcia przetargów na 2020rok -14 sztuk.

Ad2.2.llość odbiorów zwierząt właścicielskich ze schronisk - 0
Ad2.3 Ilość zgonów - 0 sztuk
Ad2.4 Ilość eutanazji - 2 sztuki (Fundacja Ostatnia Szansa)

Ad3. Listy zwierząt przebywających w schroniskach: Fundacji Ostatnia Szansa i Fundacja Centrum 
Ochrony środowiska na 31.12.2020r. w załączeniu

Ad4. Sprawami realizacji Programu Opieki nad bezdomnymi zwierzętami zajmuje się pracownik ds. 
zatrudniony na stanowisku ds. utrzymania czystości i porządku w Gminach pok. 105 tel 46 854 5174

Ad5. Zwierzęta bezdomne zgłasza się pod nr telefonu Urzędu Gminy Rawa Mazowiecka 46 854 51 74, 
46 814 42 41 w godzinach pracy urzędu.
Zwierzęta powypadkowe należy zgłaszać pod ww. nr telefonu w godzinach pracy Urzędu, lokalna 
Policja i Straż Pożarna ma podany nr telefonu oraz dane kontaktowe lekarza weterynarii, z którym 
Gmina Rawa Mazowiecka ma podpisaną umowę na całodobową opiekę weterynaryjną.

Ad6. Umowę na odławianie zwierząt Gmina Rawa Mazowiecka na 2021r. ma podpisaną z PPHU 
DREWBUD Kazimierz Budek, Komorów 15, 96-214 Cielądz

Ad7. Gmina Rawa Mazowiecka na rok 2021 ma podpisane następujące umowy: 
Na opiekę nad:

a) dorosłymi psami z Fundacją Centrum Ochrony Środowiska ul. Dąbrowskiego 18, 05-190 
Nasielsk, prowadząca schronisko w Chrcynnem

b) sukami ze szczeniakami trwa postępowanie przetargowe.



Na odławianie -Ad6)
Na całodobową opiekę weterynaryjną z Gabinetem Weterynaryjnym Mirosław Charążka Lubania 93, 
96-208 Lubania

Ad 8i9 ) Zapytania ofertowe i/ lub ofert dotycząca całodobowej opieki weterynaryjnej ze sterylizacją 
zwierząt właścicielskich oraz umowy w załączeniu. Co do postępowań dotyczących opieki nad 
bezdomnymi zwierzętami w tym SIWZ oraz Informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty zawierające 
dane z ofert Wykonawców zamieszczone są na stronie internetowej rawam.ug.gov.pl/przetargi

AdlO)
Faktury i rachunki za 2020r. w załączeniu

Ad 11)
Zdjęcia zwierząt przebywających w schroniskach na 31.12.2020r. w załączeniu.
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