Wniosek o udoztępnienie informacji publicznej w sprawie Schroniska dla
Zwierząt.
From: *
prezydent@um.slupsk.pl <prezydent@um.slupsk.pl>, urzad
To:
<urzad@um.slupsk.pl>

Subject:

Szanowna Pani Prezydent,
W związku z przeprowadzoną ostatnio kontrolą w Schronisku dla Zwierząt w Słupsku (protokół z
dnia 27/12/2019) oraz zaleceniem, żeby nie stosować słomy do ocieplania bud w związku z tym
że kanalizacja się podobno zapycha, uprzejmie proszę o udostępnienie informacji czym
wyściełane i ocieplane są budy dla psów w okresie niskich temperatur ? Czy też budy nie są
ocieplane i psy zimą śpią na gołych deskach bez żadnego posłania? Zatykanie kanalizacji przez
słomę wynika tylko i wyłącznie z niechlujnego sprzątania boksów, gdyż stałe nieczystości zamiast
być wymiatane i usuwane, są wpłukiwane przez obsługę do kanalizacji, bo tak im jest wygodniej.
Żadna nawet najnowsza kanalizacja tego typu nagannych praktyk nie wytrzyma, co nie znaczy, że
psy mają spać na gołych deskach zwłaszcza zimą, bo to są praktyki skandaliczne i sprzeczne z
ustawą o ochronie zwierząt. Zwierzęta powinny być zabezpieczone przed zimnem i
niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi. Słomę i nieczystości stałe powinno się usuwać
poprzez zamiatanie, a nie wpychanie ich strumieniem wody do kanalizacji. Takie naganne praktyki
stosowane przez aktualnych zarządzających schroniskiem (niestety w dalszym ciągu nic tu nie
uległo poprawie) spowodują natychmiastowe problemy również w nowym schronisku. Zadaję po
raz kolejny pytanie w sprawach moim zdniem tak oczywistych, że nikomu, kto kieruję się dobrem
zwierząt przez myśl nie powinno przejść, że zwierzęta w zimie rezydują w nieocieplonych słomą
budach.
Z poważaniem
*

*Jawność danych dotycząca (imienia i nazwiska, adresu zamieszkania) została wyłączona na postawie art. 1 ust.
1ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000) oraz art. 4 pkt
1rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119 z 04.05.2016r.
Str.1).Wyłączenia jawności tych danych dokonał Mateusz Janowski podinspektor Wydziału Gospodarki Komunalnej
i Ochrony Środowiska

