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Piw Wejherowo <piwwejh@gdansk.wiw.gov.pl> 21.1.2021 10:47

Re: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Do schroniska@obrona-zwierzat.pl  

Dzień dobry,
raport dotyczący liczby zwierząt w schronisku został skorygowany, poniżej przesyłam poprawione dane z podziałem na psy i koty (w
liczbę zwierząt adoptowanych wliczone zostały inne formy opuszczenia schroniska przez zwierzęta np. zwrot do właściciela,
przemieszczenie pomiędzy innymi schroniskami):
1) liczba zwierząt na koniec 2018 r.   
psy 264, koty  41 
2) maksymalna liczba zwierząt na jaką zostało przewidziane schronisko  
psy 312, koty 70 
3) liczba zwierząt przyjętych w 2019 r.  
psy 718, koty 285 
4) liczba zwierząt na koniec 2019 r.  
psy 260, koty 51 
5) liczba zwierząt adoptowanych w 2019 r.  
psy 668, koty 215 
6) liczba zwierząt poddanych eutanazji w 2019 r.  
psy 21, koty 30 
7) liczba zwierząt padłych w 2019 r.  
psy 26, koty 29 
8) liczba zwierząt zbiegłych w 2019 r.  
psy 7, koty 1 
9) liczba zwierząt wysterylizowanych w 2019 r.
psy 316, koty 134,
z poważaniem 

W dniu 2021-01-18 o 21:45, schroniska@obrona-zwierzat.pl pisze: 

Uprzejmie wskazuję, iż liczby udostępnione przez Państwa nie bilansują się. Proszę zatem o uzupełnienie odpowiedzi o dane nt
liczby zwierząt (z podziałem na psy i koty) zwróconych właścicielom lub przekazanych do innych schronisk w 2019 r. Wg
poprzednio używanego wzoru raportu z wizytacji schroniska pozycja II.7. "liczba zwierząt adoptowanych" obejmowała również inne
wydane.

Odpowiedzi proszę udzielić na adres zwrotny.

Z poważaniem 
A. Lechowicz, SOZ

19 sierpnia 2020 10:59 Piw Wejherowo <piwwejh@gdansk.wiw.gov.pl> napisał(a):

Dzień dobry,
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Wejherowie w odpowiedzi na wniosek przesyła pismo,
z poważaniem,

Maria Bartosiewicz 
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Wejherowie 
ul. Chopina 11 
84-200 Wejherowo 
tel. 58 672 18 60

W dniu 2020-08-16 o 22:28, schroniska@obrona-zwierzat.pl pisze: 

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

Stowarzyszenie Obrona Zwierząt, KRS 0000292939, organizacja pożytku publicznego, której statutowym celem działania jest
ochrona zwierząt, zwraca się z uprzejmą prośbą o udostępnienie informacji publicznej zawierającej dane o obrocie
zwierzętami (osobno psami i kotami) w schronisku dla bezdomnych zwierząt w miejscowości Dąbrówka Młyn.

1) liczba zwierząt na koniec 2018 r. 
2) maksymalna liczba zwierząt na jaką zostało przewidziane schronisko 
3) liczba zwierząt przyjętych w 2019 r. 
4) liczba zwierząt na koniec 2019 r. 
5) liczba zwierząt adoptowanych w 2019 r. 
6) liczba zwierząt poddanych eutanazji w 2019 r. 
7) liczba zwierząt padłych w 2019 r. 
8) liczba zwierząt zbiegłych w 2019 r. 
9) liczba zwierząt wysterylizowanych w 2019 r.

Informacji proszę udzielić pocztą elektroniczną na adres: schroniska@obrona-zwierzat.pl 
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