
PIW Bełchatów odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji
publicznej

 1 załącznik  Widok Pobierz

Dzień dobry,
 
W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przesłany w dniu
24.07.2021 r. Powiatowy Lekarz Weterynarii w Bełchatowie przedkłada następujące dane
dotyczące Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Bełchatowie

1) liczba zwierząt na koniec 2019 r. – 254 psy i 44 koty,
2) maksymalna liczba zwierząt na jaką zostało przewidziane schronisko – 290 psów i 50
kotów,
3) liczba zwierząt przyjętych w 2020 r. – 517 psów i 161 kotów,
4) liczba zwierząt na koniec 2020 r. – 195 psów i 33 koty,
5) liczba zwierząt adoptowanych w 2020 r. – 497 psów i 92 koty,
6) liczba zwierząt poddanych eutanazji w 2020 r. – 32 psy i 37 kotów, ślepe mioty – 17
psów i 7 kotów,
7) liczba zwierząt padłych w 2020 r. – 46 psów i 39 kotów,
8) liczba zwierząt zbiegłych w 2020 r. – 1 pies i 0 kotów,
9) liczba zwierząt wysterylizowanych w 2020 r. – 265 psów i 54 koty.
 
 

Katarzyna Bartos
Inspektor Weterynaryjny ds. ochrony zdrowia Zwierząt i zwalczania chorób zakaźnych – Koordynator
programu zwalczania choroby Aujeszky'ego 
tel./fax: (+48 44) 635-09-80 
e-mail: k.bartos@piwet-belchatow.pl

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Bełchatowie
ul. Piłsudskiego 70 , 97-400 Bełchatów 
tel./fax: (+48 44) 635-09-53 
e-mail: belchatow.piw@wetgiw.gov.pl 
www.piwet-belchatow.pl

Informacja zawarta w tym mailu jest poufna i objęta tajemnicš zawodowš. Mail skierowany jest wyłšcznie do
osoby wymienionej powyżej. Jeżeli osoba, która otrzymała mail, nie jest jego adresatem lub
przedstawicielem adresata, to niniejszym zostaje ona powiadomiona, że zapoznanie się z treściš,
rozpowszechnianie lub kopiowanie tego maila albo zawartych w nim informacji jest zakazane. Jeżeli mail
otrzymany został przez niewłaściwš osobę, uprzejmie proszę o natychmiastowe powiadomienie o tym fakcie
nadawcy i zniszczenie dokumentu. Jeśli niniejsza wiadomość stanowi lub zawiera jakikolwiek utwór w
rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, pozostaje on pod ochronš jej przepisów i nie
może zostać w jakikolwiek sposób wykorzystany.

Czy rzeczywiście musisz drukować tę wiadomość? Pomyśl o ochronie środowiska!
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Do  schroniska@obrona-zwierzat.pl  
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