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Szanowna Pani 
Agnieszka Lechowicz

prezes Stowarzyszenia 
Obrona Zwierząt

ul. Listopadowa 29
28-300 Jędrzejów

dolnoslaskie@obrona-zwierzat.pl

Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji

publicznej,  w  odpowiedzi  na  wniosek,  który  wpłynął  pocztą  elektroniczną  do  Urzędu

Miejskiego w Wołowie dnia 15 stycznia 2018 r.  informuję co następuje:

1) Gmina  Wołów  nie  ma  stałej  umowy  na  wyłapywanie  bezdomnych  zwierząt.

Współpracujemy  z  firmą  „DOOG”  Zbigniew  Paruch,  Transport  Zwierząt,  59-400

Jawor,  ul.  Legnicka  12a  -  doraźne  zgłoszenia  telefoniczne  w  razie  zaistnienia

konieczności odłowienia zwierzęcia i dostarczenia go do schroniska.

2)  Doraźnym przetrzymywaniem bezdomnych  psów z terenu gminy Wołów zajmuje się

Przychodnia Weterynaryjna „ Podaj Łapę” ul. Zwycięstwa 8, 56-120 Brzeg Dolny 

oraz  Przychodnia Weterynaryjna “LANCET” w Wołowie,  ul. Skłodowskiej - Curie 

9a, 56-100 Wołów; Miejskie Schronisko dla bezdomnych zwierząt w Głogowie, ul. 

Żukowicka 1A, 67-200 Głogów – Wróblin Głogowski;  usługę polegającą na 

zapewnieniu zwierzętom gospodarskim miejsca w gospodarstwie rolnym wykonuje 

Adam Siembida, zam. Gliniany 28 , 56-100 Wołów. 

3) Zapewniono  opiekę  70 psom oraz 68 kotom.  

4) Całkowity koszt – 70 000 zł 

5) w załączeniu przesyłam scany umów.



Jednocześnie  informuję  o  warunkach  ponownego  wykorzystywania  informacji  publicznych,  określonych  na

podstawie art. 23b ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej. 

Ponowne wykorzystywanie udostępnionych dokumentów winno następować stosownie do przepisów rozdziału 2a

ww. ustawy z tym zastrzeżeniem, że podmiot, który uzyskał informację ma obowiązek:

1. dalszego udostępniania innym użytkownikom informacji w pierwotnie pozyskanej formie,

2. informowania o przetworzeniu informacji ponownie wykorzystywanej,

3. poinformowania o źródle, czasie wytworzenia i pozyskania informacji publicznej od podmiotu zobowiązanego.

                   Z poważaniem
                                                           (...)

                                                       Anna Mądrzycka
                                                          Kierownik Wydziału Organizacyjnego
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