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Do dolnoslaskie@obrona-zwierzat.pl  

Witam,

w odpowiedzi na pytania zawarte we wniosku o udostępnienie informacji publicznej  Waszego Stowarzyszenia 
na temat sposobu i skutków wykonywania zadania  "opieki nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie "
przewidzianego ustawą o ochronie zwierząt  Trzebnica  informujemy:

1. Urząd Miejski w Trzebnicy informuje, że gmina Trzebnica  w 2016 nie podpisała umowy z żadnym
przedsiębiorstwem na wyłapywanie bezdomnych zwierząt. Bezdomne zwierzęta wyłapywała Straż Miejska,
która została w tym kierunku przeszkolona i wyposażona w odpowiedni sprzęt.

2. W 2016 roku gmina Trzebnica miała podpisane umowy ze Schroniskiem dla bezdomnych zwierząt w
Raciborzu, ul. K. Adamczyka 10, oraz ze Schroniskiem "Radość Psiaka" w Ruśćcu 15, 62-120 Wapno na
zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom.

3. W gminie Trzebnica w 2016 roku zostało wyłapanych 44 psy, oraz 8 kotów  /w tym matka z dwójką
młodych/, które po kilkunastodniowym pobycie w punkcie weterynaryjnym zostały sukcesywnie zaadoptowane
przy wymiernej współpracy z Trzebnickim Klubem Psa z którym gmina owocnie współpracuje. Do schroniska
w 2016 roku nie trafiło żadne zwierzę, podpisano 42 umowy adopcyjne psów, oraz 5 umów adopcyjnych
kotów, jeden starszy, ślepy piesek trafił pod opiekę  Fundacji Pomocy Zwierzętom "Matuzalki" w Rakowie,
55-093 Kiełczów, oraz jedna suczka z pięcioma szczeniakami  została przekazana pod opiekę Stowarzyszenia
Ochrony zwierząt  "Ekostraż" we Wrocławiu.

4. Koszt realizacji całego zadania w 2016 roku przewidzianego ustawą o ochronie zwierząt /wyłapywanie,
odławianie, opieka, usługi weterynaryjne, dokarmianie, leczenie, odpchlenie, odrobaczenie, szczepienie,
czipowanie/ wyniósł : 30203,04 zł.

5. W załączeniu Urząd Miejski w Trzebnicy przesyła umowy dotyczące zapewnienia opieki bezdomnym
zwierzętom w 2016 roku .

Pozdrawiam,

Danuta Pęcherska,

Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska UM Trzebnica,

tel. 71/388 81 76.
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