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ZOK.1431.14.2021 
 

Stowarzyszenie Obrona Zwierząt 
ul. 11 Listopada 29 

28-300 Jędrzejów  
 

Na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej 
(tekst jedn.: Dz. U. z 2020r. poz. 2176), w odpowiedzi na wniosek z dnia 05.02.2021r. w zakresie 
sposobu i skutków wykonywania zadań polegających na opiece nad bezdomnymi zwierzętami  
i ich wyłapywanie, informuję co następuje:  
 

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?  
Odp.: W 2020 r. Gmina Władysławowo miała podpisaną umowę na wyłapywanie/odławianie 
bezdomnych zwierząt z Fundacją “Animalsi”, ul. Plac Kaszubski 8/606, 81-350 Gdynia, która  
to na podstawie obowiązującej umowy, przekazuje wyłapywane zwierzęta do Schroniska OTOZ Animalsi 
w Dąbrówce. 
 
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?  
Odp.: W 2020 r. Gmina Władysławowo powierzyła (na podstawie umowy) opiekę weterynaryjną  
nad bezpańskimi zwierzętami lekarzowi weterynarii – p. Dorocie Książek, prowadzącej Przychodnię 
Weterynaryjną Stacja Pieskowo, ul. Męczenników Piaśnicy 9, 84-100 Puck. 
 
3. Ilu bezdomnym zwierzętom ( z podziałem na psy i koty) zapewniono opiekę na koszt gminy  
w 2020 r.? (nie licząc zwierząt, którymi zajęto się w latach poprzednich)  
Odp.: W 2020 r. z terenu Gminy Władysławowo do Schroniska OTOZ Animalsi w Dąbrówce trafiło  
9 psów. W tym okresie weterynarz objął swoimi usługami ok. 534 koty. 
 
4. Jaki był w 2020 r. koszt realizacji całego zadania przewidzianego ustawą o ochronie zwierząt 
(wyłapywanie/odławianie, opieka, usługi weterynaryjne, dokarmianie, inne)?  
Odp.: W 2020 r. z tytułu realizacji całego zadania przewidzianego ustawą o ochronie zwierząt Gmina 
Władysławowo przeznaczyła 122 500,00 zł brutto. 
 
5. Ponadto prosimy o udostępnienie treści i postaci umowy/umów (wraz z załącznikami)  
o zapewnianie opieki bezdomnym zwierzętom w 2020 r.  
Odp.: Kopie umów za 2020r. ze schroniskiem i weterynarzem przekazuję w załączeniu niniejszego pisma. 
 

Z poważaniem: 

 
Otrzymują: 

1. Adresat, 
2. Aa. 

 
Sporządził: 
Paulina Pach, inspektor RŚiGO, tel.: 58/674-54-53 
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