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OA.1431.13.2016  Stowarzyszenie Obrona Zwierz t 

 ul. 11 listopada  29 
 28-300 J drzejów 

  dolnoslaskie@obrona-zwierzat.pl 
  

  
Odpowiadaj c na wniosek z dnia 13.01.2016 r. o udost pnienie informacji publicznej w zakresie 

sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi zwierz tami i ich wy apywanie”, 
przewidzianego ustaw  o ochronie zwierz t, uprzejmie informujemy: 

Ad.1. Wy apywaniem bezdomnych zwierz t z terenu gminy Polkowice na podstawie zawartej  
w 2015 r. umowy zajmowa  si  „Hotel dla psów i agroturystyka” Zbigniew Wirkus,  
ul. Szkolna 20, 59-170 Przemków. 

Ad.2. W celu zapewnienia miejsc bezdomnym zwierz tom w schroniskach Gmina Polkowice  
w roku 2015 zawar a umowy z: 
- O rodkiem Pomocy dla Zwierz t Niechcianych i Porzuconych w Uciechowie, os. Bia e 7,  

58-203 Dzier oniów, 
- Fundacj  „Zwierzyniec”, prowadz c  Schronisko dla Zwierz t w Szczytach,  

ul. Wielu ska 108, 98-335 Dzia oszyn, 
- Przedsi biorstwem  Wielobran owym  „Zamex”  Patryk  Ha derek,  ul.  Ks.  Fr.  Wyci lika  3,   

42-610 Miasteczko l skie, prowadz cym Schronisko dla bezdomnych psów, ul. 1 Maja 76, 
42-676 Miedary. 

W celu zapewnienia opieki weterynaryjnej bezdomnym zwierz tom oraz wolno yj cym kotom 
Gmina Polkowice w roku 2015 zawar y umow  z: 
- Gabinetem Weterynaryjnym i DDD Krzysztof urawicz, ul. Kominka 2, 59-100 Polkowice, 
- Przychodni  Weterynaryjn  „WET”, ul. Miedziana 9, 59-100 Polkowice, 
- Przychodni  Weterynaryjn  Edyta Bie ko, ul. Chabrowa 14 c, 59-100 Polkowice 

Ad.3. Gmina Polkowice w 2015 r. wy apa a i zapewni a opiek  41 bezdomnym psom, udzieli a opieki 
weterynaryjnej 72 wolno yj cym kotom. 

Ad.4. Na zapewnienie opieki nad zwierz tami bezdomnymi okre lonej w art. 11a ust. 2 ustawy  
z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierz t (Dz. U. z 2013 r. poz. 856) w 2015 r. 
wydatkowano kwot  w wysoko ci 118.279,57 z . 

 
 

 Podpis elektroniczny1 
 
 

W za czeniu pliki Pdf: 
1) Hotel dla psów i agroturystyka 
2) Opieka weterynaryjna E.Bie ko 
3) opieka weterynaryjna K.Kierno ycki 
4) opieka weterynaryjna K. urawicz 
5) Schronisko Miedary 
6) Szczyty 
7) uciechów 

Spraw  prowadzi: 
Agata Tkaczyk – m odszy referent ds. gospodarki komunalnej 
tel. 76/847 41 90.  

                                                             
1 Dokument zosta  podpisany podpisem elektronicznym, aby go zweryfikowa  nale y u y  darmowego oprogramowania  
do weryfikacji podpisu dost pnego na stronie http://elektronicznypodpis.pl/informacje/aplikacje-do-pobrania 


