
 
               
 
                                                                                                
 
 
 
 

 
Sposób wysyłki : Poczta  E-MAIL 

WK.1431.19.2022 
Puławy,  23-02-2022 r. 

 
   
 
Sz. P. Agnieszka Lechowicz 
Prezes Zarządu Stowarzyszenia 
Obrona Zwierząt 
Stowarzyszenie Obrona Zwierząt 
ul. 11 listopada 29  
28-300 Jędrzejów   

 
 
 
 

 W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej, poniżej 
przedstawiam odpowiedzi na pytania: 
 
 
1. z kim (imię, nazwisko lub nazwa, adres) gmina miała obowiązujące w 2021 r. 
umowy albo komu (imię, nazwisko lub nazwa, adres) udzielała doraźnych zleceń 
wyłapywania/odławiania bezdomnych zwierząt?  
 

Podmiotem odławiającym bezdomne zwierzęta z terenu Gminy Miasto Puławy jest  
Zakład Usług Komunalnych w Puławach Sp. z o.o.   
 
2. z kim (imię, nazwisko lub nazwa, adres) gmina miała obowiązujące w 2021 r. 
umowy albo komu (imię, nazwisko lub nazwa, adres) udzielała doraźnych zleceń 
zapewniania opieki bezdomnym zwierzętom?  
  

W celu zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom, Miasto Puławy podpisało 
umowy z następującymi podmiotami: 
 
1) Schroniskiem dla bezdomnych zwierząt w Puławach, ul. Przemysłowa 1, 24 -100 

Puławy - zadanie realizowane w ramach powierzenia zadania własnego gminy; 
2) Przychodnią dla zwierząt „ANIMAL-WET” przy ul. Piłsudskiego 2 w Puławach – usługa 

weterynaryjnej; 
3) Przychodnia Weterynaryjna Central Vet przy ul. Wróblewskiego 4 w Puławach – 

usługa weterynaryjna. 
 



 
 
               

 

3. ilu bezdomnym zwierzętom (z podziałem na psy i koty) zapewniono opiekę na 
koszt gminy w 2021 r.? (nie licząc zwierząt, którymi zajęto się w latach 
poprzednich)  
 

1) W 2021 r. w schronisku udzielono schronienia, opieki i pomocy 79 nowoprzyjętym 
psom i 110 kotom z terenu Puław.  

2) Wysterylizowano i wykastrowano w schronisku łącznie 28 psów i 97 kotów.  

3) Pomocy powypadkowej udzielono 111 zwierzętom (w tym  24 kotom i 3 psom) 
nagłych zachorowań odnotowano 200 szt. (w tym 67 kotów i 3 psy). 

 
4. jaki był w 2021 r. koszt realizacji całego zadania przewidzianego ustawą  
o ochronie zwierząt (wyłapywanie/odławianie, opieka, usługi weterynaryjne, 
dokarmianie, inne)?  
 

Koszt realizacji  zadania wyłapywanie/odławianie, opieka, usługi weterynaryjne, 
dokarmianie, sterylizacja i kastracja oraz prowadzenie Schroniska dla bezdomnych 
zwierząt w Puławach w 2021 r. wyniósł 595 308,73 zł brutto. 
 
5. ponadto prosimy o udostępnienie treści i postaci umowy/umów (wraz  
z załącznikami) o zapewnianie opieki bezdomnym zwierzętom w 2021 r.  
 
W załączeniu przekazuję następujące skany umów zawartych z: 

 
1. Przychodnią dla zwierząt „ANIMAL-WET” przy ul. Piłsudskiego 2 w Puławach. 
2. Przychodnia Weterynaryjna Central Vet przy ul. Wróblewskiego 4 w Puławach. 
3. Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. ul. Dęblińska 2 w Puławach.  

 
 
 

Łukasz Kołodziej 
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