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Odpowiadając na zadanę przęz Państwa pytania zawarle we wniosku o udostępnienie

informacji publicznej na temat sposobu i skutków wykonywanta zadanta,,opieki nad bezdomnymi
zwieruętami i ich wyłapywanie" przewidzianego ustawą o ochronie zwierząt informujemy:

1. Gmina Trzębntca w 2017 roku nie podpisała umowy z żadnym przedsiębiorstwem na

wyłapywanie zwterząt Bezdomne zwierzęta wyłapywała Straż Miejska, która została w tym

kierunku przeszkolona i wyposażonaw odpowiedni sprzęt.

2. W 2OI7 roku gmina Trzebnica mińa podpisane umowy ze Schroniskiem dla bezdomnych

zwterząt w Raciborzu, ul. K. Adamczyka 1,0 oraz ze Schroniskiem ,,Radość Psiaka" w Ruśćcu

|5,6ż-120 Wapno, na zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom.

3. W Gminie Trzebnica w 2017 roku zostało wyłapanych 47 psow oraz3 koĘ,
- 36 psow zostało adoptowanych,
- 3 ttafiły do schroniska,,Radośó Psiaka" w Ruśćcu,

- 1 pies trafił do Hotelu dla psow -,,Wesołe Ranczo" 05-340 Dobrzyniec pod Warszawą,

- 7 psow odebrali właściciele,
- odłowione 3 koty zostńy adoptowane.

Takznaczna ilośó zaadoptowanych zwierząt (podpisanych 39 umów adop'cyjnych) możliwa jest

dzięki batdzo dobrej współpracy Gminy TrzebntcazTrzebnickim Klubem Psa.

4. Koszt realizacjl, całego zadania w 2017 roku przewidzianego ustawą o ochronie zwierząt

/wyłapywanie, odławianie, opieka, usługi weterynaryjne - sterylizacja, kastracja, zńtegt
operacyjne,leczenie, odpchlenie, odrobaczenie, szczepienie, czipowanie, a takżę dokarmianie/

wyniosł: 35771,14 zl.
5. Zgodnie z aft. 5 ust. 2 ustawy z dnta 06 września2}}l r. (tekst jedn, Dz. U. z20l5, poz.2058, z

póżn. zm.) o dostępie do informacji publicznej, prawo do informacji publicznej podlega

ograniczeniu ze względu na prywatność osoby fizycznej. W omawianym przypadku część

umów za-warta zostńa pomiędzy Gminą Trzebnica oraz osobami fizycznymi, w tym osobami

fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą. W związku z povłyższym okazanie

wnioskodawcy kopii umów zawierających dane osobowe osob ftzycznych bez uzyskania zgody

tych osób moze stanowić naruszenie ich dobr osobistych.
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