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Prosimy o przysłanie danych liczbowych z dorocznego raportu z wizytacji schronisk, dotyczących ewidencji zwierząt w 
2009 roku, w układzie jak na 1-szej stronie wzoru raportu, cz. II „Dane zbiorcze” w podanych niżej pozycjach, 
ewentualnie kopii całej tej strony raportu: 
 1. Liczba zwierząt na koniec 2008 r. 
 4. Maksymalna liczba zwierząt na jaką zostało przewidziane schronisko 
 5. Liczba zwierząt przyjętych w 2009 r. 
 6. Liczba zwierząt na koniec 2009 r. 
 7. Liczba zwierząt adoptowanych w 2009 r. 
 8. Liczba zwierząt poddanych eutanazji w 2009 r. 
 9. Liczba zwierząt padłych w 2009 r. 
            10. Liczba zwierząt zbiegłych w 2009 r. 
 
Prosimy o dane osobno dla każdego schroniska (jeśli wiele) i osobno dla psów i kotów.  
Jeśli Inspektorat uzna to za celowe, prosimy również o uwagi zawarte na str. 4 raportu lub inne komentarze i załączniki 
potrzebne do interpretacji tych liczb. 

Podstawa prawna:  
Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. 2001, Nr 112, poz. 1198). Jeśli z udzieleniem 
informacji publicznej związane są dodatkowe koszty jej przetworzenia, prosimy o powiadomienie nas o tym, z podaniem sumy i 
numeru rachunku bankowego, na który można przelać należną opłatę (art. 15. ustawy o dostępie do informacji publicznej). W 
przypadku, kiedy informacja nie może być udostępniona terminowo, należy składającego wniosek poinformować o przyczynach oraz 
o nowym terminie udostępniena (art. 13, ust. 2). Ewentualna odmowa udostępnienia żądanej informacji powinna mieć formę decyzji 
administracyjnej (art. 16). 
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Wniosek o udzielenie informacji publicznej 

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o udzielenie informacji publicznej z zakresu nadzoru nad 
schroniskami dla bezdomnych zwierząt i z zakresu ogólnego nadzoru nad przestrzeganiem przepisów o 
ochronie zwierząt w kontekście gminnego zadania zapewniania opieki i wyłapywania zwierząt bezdomnych 
(ustawa o Inspekcji Wet., art. 3, ust. 2, pkt 5, lit. „g” oraz ustawa o ochronie zwierząt art. 34a, ust. 1 w zw. z 
art. 11, ust. 3).  

Kierując się informacjami uzyskanymi z urzędów miejskich i gminnych co do miejsc i podmiotów zlecanej 
opieki, prosimy o dane z nadzoru, dotyczące ilości i losu zwierząt objętych opieką za publiczne 
pieniądze w 2009 roku: 

schronisko dla bezdomnych zwierząt w ..... 

  
 


