URZĄD
MIASTA MILANÓWKA

Raport z realizacji Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Milanówka w 2019 roku

W 2019 roku koszt realizacji Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Milanówka wyniósł
140 739,44 zł, w tym:
1. 8 856,00 zł - wyłapywanie zwierząt dzikich, znajdujących się na terenie Miasta
Milanówka: Usługi w zakresie wyłapywania dzikich zwierząt w 2019 r.
świadczyła Firma Usługowo-Handlowa „AGRO –Pomarzany”.
2. 54 637,80 zł - usługi weterynaryjne dla bezdomnych zwierząt z terenu Miasta
Milanówka, w tym m. in. eutanazja zwierzęcia; pomoc jednodniowa
dla bezdomnych zwierząt; pomoc jednodniowa dla ptaków; wykonanie
koniecznych zabiegów lub operacji zwierzętom poszkodowanym w wypadkach
drogowych lub innych okolicznościach wraz z zapewnieniem im opieki
weterynaryjnej; sterylizacja / kastracja psów i kotów; czipowanie psów;
znakowanie kotów wolnożyjących; odrobaczanie / odpchlenie.
Usługi weterynaryjne dla bezdomnych zwierząt w 2019 r. świadczyły:
„APWET” - Przychodnia Weterynaryjna z siedzibą w Milanówku,
przy ul. Chrzanowskiej 7 oraz Lecznica dla Zwierząt „MEGAWET” z siedzibą
w Milanówku przy ul. Sportowej 3A.
3. 66 420,00 zł - przyjmowanie do schroniska psów bezdomnych, zagubionych,
zabłąkanych i porzuconych z terenu Miasta Milanówka. Gmina Milanówek w
2019 roku w celu zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom miała
podpisaną umowę ze Schroniskiem w Milanówku, prowadzonym przez
Fundację im. 120-lecia Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami w Polsce
z siedzibą w Warszawie.
4. 6 018,80 zł - zakup karmy dla wolno żyjących zwierząt.
5. 1 202,94 zł - zakup pakietów higienicznych i woreczków na psie nieczystości.
6. 2 127,90 zł - Zakup stacji na psie odchody (dystrybutor z koszem) – 2 szt.

7. 1 476,00 zł - zakup znaków, informujących o małych zwierzętach
(jeże, wiewiórki).

W roku 2019 usługi związane z wyłapywaniem bezdomnych zwierząt z terenu
Miasta Milanówka świadczyła Straż Miejska „Ekopatrol”.

W 2019 roku zapewniono opiekę weterynaryjną 146 kotom i 163 psom, w tym:
- sterylizacja: 61 kotek, 42 suk
- kastracja: 43 kotów, 18 psów
- udzielenie pomocy weterynaryjnej: 42 kotom, 8 psom
- czipowanie: 63 psy
- ilość psów, które trafiły do schroniska dla bezdomnych zwierząt
w Milanówku - 32 psy, z czego 8 psów zostało odebranych przez właścicieli.
21 psów zostało adoptowanych ze Schroniska dla bezdomnych zwierząt.

