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Stowarzyszenie Obrona Zwierząt  
e-mail:   pomorskie@obrona-zwierzat.pl 

 
 
 

W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej, przesłany pocztą elektroniczną 
dnia 12 maja 2021 r., informuję, że nie otrzymaliśmy wniosku z dnia 5 lutego 2021 r., do którego się 
Państwo odnosicie.  
Odpowiadając na treść zapytania, na podstawie art. 4 ust. 1 oraz art. 10 ust.1 ustawy z dnia 6 września 
2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2176 ) Urząd Miasta Puck 
udziela następujących informacji w poniższych punktach : 
 
Odp. 1)  Gmina Miasta Puck podpisała umowę w 2020 roku z Fundacją  „ ANIMALSI „ z siedzibą 
w Gdańsku przy ul. Wolności 48/1 .  Odławianie i wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy 
Miasta Puck prowadzi Fundacja „ANIMALSI”, Lekarz Weterynarii współpracujący z Fundacją  na 
podstawie podpisanej umowy  oraz Straż Miejska Puck. 
 
Odp. 2) Gmina Miasta Puck podpisuje umowy na realizację zadania zgodnie z ustawą o ochronie 
zwierząt z Fundacją „ ANIMALSI „  z siedzibą w Gdańsku przy ul. Wolności 48/1. Zadanie 
polegające na zapewnieniu opieki bezdomnym zwierzętom realizuje Fundacja.  
 
 „ANIMALSI”,  jako fundacja, sama wyłania i podpisuje umowę bezpośrednio z lekarzem 
weterynarii posiadającym placówkę na terenie miasta Puck. W 2020 roku jest to placówka 
weterynaryjna Adama Lipskiego .  
 Z ramienia Urzędu Miasta Puck  koordynatorem  działań nad realizującymi zadanie jest Inspektor 
do spraw  działalności gospodarczej,  współpracujące placówki, tj. Straż Miejska Puck oraz  Pucka 
Gospodarka Komunalna sp.  z o.o.  Zgłoszenia przyjmują wszystkie jednostki powyżej wskazane. 
Bezpośrednio dyżury pełni Fundacja,  wynagrodzenie z tego tytułu  umieszczone  jest w umowie - 
skan w załączniku .  
 
Odp. 3)   Ilość  zwierząt którym zapewniono opiekę na koszt gminy w 2020 roku :  
                    
W roku 2020, w czasie trwania umowy zawartej pomiędzy Gminą Miasta Puck a 
Fundacją  „Animalsi”  do schroniska z terenu miasta Puck trafiło  18 zwierząt w tym  15 psów i 3 
koty .  
Do czasowej przechowalni  na przełomie roku trafiło  35 psów, z czego 15 trafiło do schroniska  a 
pozostałe do prawowitych właścicieli lub bezpośredniej adopcji ,  wszystkie zwierzęta były zbadane 
i zaczipowane  przez lekarza weterynarii.  
 
 Odp. 4)    Koszt realizacji całego zadania przewidzianego ustawą o ochronie zwierząt w roku 2020  
wyniósł 70 000 złotych na finasowanie programu  oraz  4 500 złotych na dokarmianie i obsługę  
czasowej przechowalni,  29 150  złotych na  wykonanie przebudowy istniejącej czasowej 
przechowalni na terenie PGK sp. z o.o. Łącznie, w 2020 r., Gmina Miasta Puck  zrealizowała wydatek 
na opiekę nad zwierzętami w wysokości 103 650 złotych. 
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Odp. 5)  Skan umowy w załączniku.  
 
 
Informacje dodatkowe  
 
  Zwierzęta które trafiają do schroniska Dąbrówka –Młyn są  zbadane przez Lekarza Weterynarii  
wyłonionego w umowie  ze stronami,  ponadto wszystkie psy są  czipowane ( znakowane)  , te 
trafiające do schroniska i prywatne do  nowych właścicieli .    Gmina Miasta Puck prowadzi  
identyfikację zwierząt od 2001 roku  z  pierwszym programem  „Podaj Łapę „  
 
Gmina Miasta Puck realizując programy ochrony zwierząt i zapobiegania bezdomności zwierząt 
odniosła ogromny sukces. Programy, znakowanie zwierząt z miasta Puck od 2001 roku przyniosły 
wymierne rezultaty , posiadamy ponad 90% oznakowanych zwierząt  przypisanych do właścicieli , 
aktualizowaną bazę danych, co zapobiega w znacznym stopniu zaginięciu zwierzęcia, czy ucieczce. 
Kolejnym wymiernym rezultatem jest bezpłatne czipowanie zwierząt w Mieście Puck co mobilizuje 
właścicieli do znakowania swoich pupili.  Zwiększona adopcja zwierząt ze schroniska wynika z 
kampanii  i edukacji społeczności lokalnej jaką prowadzi się w naszym Mieście przez ściśle 
współpracujących inspektorów „ANIMALS”.  
 
Wszelkie dodatkowe informacje można kierować do Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony 
Zwierząt OTOZ ANIMALS  Rada Krajowa  e-mail :  biuro@otoz.pl 
 
 
 
 

Z poważaniem 
Z up. Burmistrza Miasta Puck 

Agnieszka Siebert – Sekretarz Miasta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Za treść powyższej informacji odpowiada: 
Małgorzata Bresler-Lewandowska – Inspektor ds. działalności gospodarczej      
 
 
Otrzymują: 
1. adresat – e-mail 
2. a/a 
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