
Wąbrzeźno, 09 lutego 2021 r. 

Urząd Miasta Wąbrzeźno 
ul. Wolności 18 
87-200 Wąbrzeźno 

 

OA.1431.9.2021 
Szanowna Pani 

Agnieszka Lechowicz 

 

Odpowiadając na Pani wniosek w sprawie dostępu do informacji publicznej dotyczący 

skutków wykonywania zadania przez Gminę Miasto Wąbrzeźno „Opieka nad bezdomnymi 

zwierzętami i ich wyłapywaniem” uprzejmie informuje, że: 

1) z kim (imię, nazwisko lub nazwa, adres) gmina miała obowiązujące w 2020 r. umowy albo 
komu (imię, nazwisko lub nazwa, adres) udzielała doraźnych zleceń wyłapywania/odławiania 
bezdomnych zwierząt? 

Zgodnie z § 7 ust.1 i ust. 2 uchwały nr VII/107/20  Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 25 
lutego 2020 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasto Wąbrzeźno w 2020 roku 
”Odławiane będą zwierzęta bezdomne po wcześniejszym przyjęciu zgłoszenia przez 
Straż Miejską w Wąbrzeźnie. Odławianie zwierząt bezdomnych powinno odbywać się 
przy użyciu specjalistycznego sprzętu przeznaczonego do tego celu, który nie stwarza 
zagrożenia dla życia i zdrowia zwierząt i nie zadaje im cierpienia pod nadzorem 
Państwowego Lekarza Weterynarii w Wąbrzeźnie”.    

2) z kim (imię, nazwisko lub nazwa, adres) gmina miała obowiązujące w 2020 r. umowy albo 
komu (imię, nazwisko lub nazwa, adres) udzielała doraźnych zleceń zapewniania opieki 
bezdomnym zwierzętom? 

Gmina Miasto Wąbrzeźno w 2020 r. miała zawartą umowę z Chojnickim 
Stowarzyszeniem Miłośników Zwierząt określającą zasady przyjmowania zwierząt z 
terenu Gminy Miasto Wąbrzeźno. 
Ponadto posiadamy, również oświadczenia od Lekarzy Weterynarii o podjęciu 
świadczeń usług lekarsko-weterynaryjnych bezdomnych zwierząt z trenu miasta 
Wąbrzeźno.    

3) ilu bezdomnym zwierzętom (z podziałem na psy i koty) zapewniono opiekę na koszt gminy 
w 2019 r.? (nie licząc zwierząt, którymi zajęto się w latach poprzednich) 

W 2020 roku zapewniono opiekę bezdomnym zwierzętom ogółem 63 szt. w tym              
17 kotom i 46 psom. 



 

4) jaki był w 2020 r. koszt realizacji całego zadania przewidzianego ustawą o ochronie 
zwierząt (wyłapywanie/odławianie, opieka, usługi weterynaryjne, dokarmianie, inne)? 

Koszt realizacji całego zadania przewidzianego ustawą o ochronie zwierząt wyniósł 
8458,52 zł 

5) ponadto prosimy o udostępnienie treści i postaci umowy/umów (wraz z załącznikami) o 
zapewnianie opieki bezdomnym zwierzętom w 2020 r. 

W załączeniu kserokopia umowy z 2020 r. 

 

Z poważaniem 
Dorota Stempska 
Sekretarz Miasta 


