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Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Skarżysku-
Kamiennej <skarzyskokam.piw@wetgiw.gov.pl>

13.7.2022 12:04

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

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Skarżysku-Kamiennej informuje, że funkcjonujące na
terenie powiatu skarżyskiego, w miejscowości Suchedniów schronisko utrzymuje tylko psy, w
związku z czym dane poniżej dotyczą jedynie tego gatunku zwierząt:

1) liczba zwierząt na koniec 2020 r.  - 97 
2) maksymalna liczba zwierząt na jaką zostało przewidziane schronisko - 105 
3) liczba zwierząt przyjętych w 2021 r.  - 497 
4) liczba zwierząt na koniec 2021 r. - 111 
5) liczba zwierząt adoptowanych w 2021 r. - 408 
6) liczba zwierząt zwróconych właścicielom w 2021 r. - 43 
7) liczba zwierząt poddanych eutanazji w 2021 r. - 0 
8) liczba zwierząt padłych w 2021 r. - 31 
9) liczba zwierząt zbiegłych w 2021 r. - 1 
10) liczba zwierząt wysterylizowanych w 2021 r. - 369 

--  
Z poważaniem 

Marta Kania  

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Skarżysku-Kamiennej 
ul. Warszawska 95, 26-110 Skarżysko-Kamienna 
tel.: (41) 252-19-64 
e-mail: skarzyskokam.piw@wetgiw.gov.pl 
www.e-bip.org.pl/piw_skarzysko/

W dniu 11.07.2022 o 20:35, 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 Suchedniów:

1) liczba zwierząt na koniec 2020 r.  
2) maksymalna liczba zwierząt na jaką zostało przewidziane schronisko  
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3) liczba zwierząt przyjętych w 2021 r.  
4) liczba zwierząt na koniec 2021 r.  
5) liczba zwierząt adoptowanych w 2021 r.  
6) liczba zwierząt zwróconych właścicielom w 2021 r.  
7) liczba zwierząt poddanych eutanazji w 2021 r.  
8) liczba zwierząt padłych w 2021 r.  
9) liczba zwierząt zbiegłych w 2021 r.  
10) liczba zwierząt wysterylizowanych w 2021 r.

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

Z poważaniem  
Agnieszka Lechowicz, prezes Stowarzyszenia Obrona Zwierząt  

-----
Stowarzyszenie Obrona Zwierząt 
ul. 11 Listopada 29 
28-300 Jędrzejów
KRS: 0000292939
Alior Bank 75 2490 0005 0000 4500 7398 2092

--  
Z poważaniem 

Marta Kania  

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Skarżysku-Kamiennej 
ul. Warszawska 95, 26-110 Skarżysko-Kamienna 
tel.: (41) 252-19-64 
e-mail: skarzyskokam.piw@wetgiw.gov.pl 
www.e-bip.org.pl/piw_skarzysko/ 
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