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pulawy.piw@wiw.lublin.pl 13.7.2022 12:46

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

Odpowiadając na wniosek o udostępnienie informacji  publicznej, Powiatowy Lekarz
Weterynarii w Puławach informuje:
 
1) liczba zwierząt na koniec 2020 r. - 67/26
2) maksymalna liczba zwierząt na jaką zostało przewidziane schronisko - 100/30
3) liczba zwierząt przyjętych w 2021 r. - 225/111
4) liczba zwierząt na koniec 2021 r. - 91/37
5) liczba zwierząt adoptowanych w 2021 r. - 139/79
6) liczba zwierząt zwróconych właścicielom w 2021 r. - 53/5
7) liczba zwierząt poddanych eutanazji w 2021 r.  - 6/8
8) liczba zwierząt padłych w 2021 r.  - 2/6
9) liczba zwierząt zbiegłych w 2021 r.  - 1/2
10) liczba zwierząt wysterylizowanych w 2021 r. - 133/97
 
gdzie wartości oznaczają odpowiednio liczba psów/liczba kotów.
 
Z poważaniem
 
 
lek. wet. Tomasz Szymanek
Starszy inspektor weterynaryjny
Kierownik zespołu ds. zdrowia i ochrony zwierząt
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Puławach
 
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowy Inspektorat Weterynarii w
Puławach, ul. C.K. Norwida 17, 24-100 Puławy, tel. 81 8863320, e-mail:
pulawy.piw@wetgiw.gov.pl. Kontakt w sprawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych
osobowych oraz wykonywaniem przysługujących Pani/Panu praw możliwy jest pod adresem e-
mail: IODO@zeto.lublin.pl.  Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu załatwienia
sprawy. Informacje o przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych zamieszczone są pod
adresem: https://www.e-bip.org.pl/piwpulawy/
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From: schroniska@obrona-zwierzat.pl <schroniska@obrona-zwierzat.pl>  
Sent: Saturday, July 9, 2022 8:25 PM 
To: pulawy.piw@wiw.lublin.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 Puławy:

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