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RE: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

W nawiązaniu do poniższego e-maila przekazuję następujące dane dotyczące schroniska dla bezdomnych zwierząt
w Ostrowi Mazowieckiej, w którym utrzymywany są tylko psy:

1)      liczba zwierząt na koniec 2018 r. - 213
2) maksymalna liczba zwierząt na jaką zostało przewidziane schronisko -370
3) liczba zwierząt przyjętych w 2019 r. - 318
4) liczba zwierząt na koniec 2019 r. - 221
5) liczba zwierząt adoptowanych w 2019 r. - 225
6) liczba zwierząt poddanych eutanazji w 2019 r. - 21
7) liczba zwierząt padłych w 2019 r. - 61
8) liczba zwierząt zbiegłych w 2019 r. - 3
9) liczba zwierząt wysterylizowanych w 2019 r.- 87

 
 
 
Z poważaniem
 
Karolina Dawidczyk
Inspektor Weterynaryjny ds. zdrowia i ochrony zwierząt
 
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Ostrowi Mazowieckiej
ul. Sielska 1
07-300 Ostrów Mazowiecka
tel.029 645 21 17 fax. 029 645 21 01
dawidczyk.zak@ostrowmaz.piwet.net
 
 
From: schroniska@obrona-zwierzat.pl [mailto:schroniska@obrona-zwierzat.pl] 
Sent: Thursday, August 13, 2020 9:57 AM
To: ostrowmaz.piw@wetgiw.gov.pl
Subject: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
 
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 Ostrów Mazowiecka.

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

Wetgiw <ostrowmaz.piw@wetgiw.gov.pl> 14.9.2020 12:51 
Do  schroniska@obrona-zwierzat.pl  

Odpowiedz Odpowiedz wszystkim Prześlij dalej Usuń 
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