
Anna Okrasa <anna.okrasa@piwgarwolin.pl> 11.7.2022 08:17

FW: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Do schroniska@obrona-zwierzat.pl   Kopiuj andrzej.korys@piwgarwolin.pl  

 
 
 

Dzień  dobry,
W załączeniu dane o które Państwo prosili.
Dane są zgodne z corocznym raportem przekazywanym do Wojewódzkiego Lekarza
Weterynarii.
 
 
 
1)liczba zwierząt na koniec 2020 r.

psy 148 koty 12 
2) maksymalna liczba zwierząt na jaką zostało przewidziane schronisko
psy 350 koty 20 
3) liczba zwierząt przyjętych w 2021 r.
psy 227 koty 14 
4) liczba zwierząt na koniec 2021 r.
psy 115 koty 4 
5) liczba zwierząt adoptowanych w 2021 r.
psy 227 koty 19 
6) liczba zwierząt zwróconych właścicielom w 2021 r.
0 psy koty 0 
7) liczba zwierząt poddanych eutanazji w 2021 r.
Psy 5 koty 2 
8) liczba zwierząt padłych w 2021 r.
Psy 26 koty 1 
9) liczba zwierząt zbiegłych w 2021 r.
Psy 2 koty 0 
10) liczba zwierząt wysterylizowanych w 2021 r.
Psy 116 koty 8
 
 
Z poważaniem
 

 
mgr inż. Anna Okrasa
Inspektor Weterynaryjny ds. zwalczania chorób zakaźnych
zwierząt i ochrony zwierząt



Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Garwolinie
ul. Wyszyńskiego 13
08-400 Garwolin
tel. / fax.+48 25/6843445 wew. 22
 
 

 
 
From: PIW Garwolin [mailto:piw@piwgarwolin.pl]  
Sent: Monday, July 11, 2022 8:01 AM 
To: anna.okrasa@piwgarwolin.pl 
Subject: FW: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
 
 
 

From: schroniska@obrona-zwierzat.pl [mailto:schroniska@obrona-zwierzat.pl]  
Sent: Sunday, July 10, 2022 11:41 PM 
To: piw@piwgarwolin.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 Nowa Kępa:

1) liczba zwierząt na koniec 2020 r.  
2) maksymalna liczba zwierząt na jaką zostało przewidziane schronisko  
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
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-----
Stowarzyszenie Obrona Zwierząt 
ul. 11 Listopada 29 
28-300 Jędrzejów
KRS: 0000292939
Alior Bank 75 2490 0005 0000 4500 7398 2092


