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Odpowiadając  na  interpelację  Pani  Radnej  z  dnia  20  kwietnia  2020r.  w  sprawie
chowania/utylizacji zmarłych zwierząt domowych, informuję co następuje:

Miasto  Kalisz  posiada  podpisaną  umowę  z  Ochotniczą  Strażą  Pożarną  w  Sulisławicach
na  świadczenie  doraźnych  usług  w zakresie  zbierania,  transportu  oraz  czasowego  magazynowania
zebranych zwłok zwierzęcych i ich części oraz odpadów poubojowych z terenu miasta Kalisza, co do
których nie można ustalić właściciela. Powyższa umowa nie przewiduje odbierania martwych zwłok
zwierząt domowych. W przypadku zgonu zwierzęcia jego właściciel jest zobowiązany do utylizacji
zwłok zgodnie z obowiązującym prawem, tzn. właściciel zobligowanyjest do przekazania zwierzęcia
firmie zajmującej się utylizacją padłych zwierząt lub poprzez gabinety weterynaryjne, które posiadają
podpisane umowy w ww. zakresie. 

W obecnej  sytuacji  spowodowanej  epidemią,  dostępność  gabinetów weterynaryjnych  mogła
zostać ograniczona, co znacznie utrudnia podjęcie działań zmierzających do utylizacji zwłok zwierząt
domowych.  Z  uwagi  na  to,  osoby  odbywające  kwarantannę  domową,  za  pośrednictwem  Straży
Miejskiej  Kalisza,  mogą zwrócić się o pomoc do strażaków OSP Sulisławice.  Informacja na temat
postępowania  z  padłymi  zwierzętami  została  opublikowana  w  dniu  9  kwietnia  2020r.  na  stronie
internetowej  miasta  Kalisza.  Jest  cały  czas  dostępna  na  www.kalisz.pl w  zakładce  aktualności.
Komunikat w tej sprawie został również przekazany do mediów. 

Jak  Pani  Radna  właściwie  zauważyła,  na  terenie  Kalisza  brak  jest  miejsca,  gdzie  można
dokonać grzebania zwierząt domowych czy też kremacji. Mając na uwadze fakt, ze Miasto Kalisz nie
ma  możliwości  zweryfikowania  legalności  funkcjonowania  cmentarzy  poza  granicami
administracyjnymi miasta,  zdecydowano o nie  wskazywaniu miejsc pochódku zwierząt.  Informacje
oraz dane adresowe są dostępne w sieci interentowej.

Pochylając się nad tematem możliwości utworzenia na terenie Miasta Kalisza lub Aglomeracji
Kalisko-Ostrowskiej cmentarzyska dla zwierząt oraz podjęcia w tym kierunku niezbędnych działań,
uprzejmie  informuję,  że  w najbliższych  latach  nie  planowałem powstania  cmentarza  dla  zwierząt.
Cmentarze dla zwierząt funkcjonujące w różnych miastach Polski prowadzone są przeważnie przez
niezależne  podmioty  gospodarcze.  Jednocześnie  należy  podkreślić,  że  aby  rozpocząć  prowadzenie
działalności   w   zakresie   prowadzenia   grzebowisk   i  spalarni  zwłok  zwierzęcych  wymagane  jest
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uzyskanie zewolenia, co określa ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach. 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa niedozwolone jest grzebanie zwłok zwierzęcia na
własną  rękę,  nawet  w  przydomowym  ogródku.  Przepisy  sanitarne  wskazują,  że  szczątki  zwierząt
domowych  zaliczane  są  do  odpadów  niebezpiecznych,  dlatego  też  wymagają  odpowiedniego
postępowania,  w  szczególności  ograniczania  przedostawania  się  rozkładającej  substancji  do
środowiska, a także odkopania ich przez dzikie i wolno żyjące zwierzęta. Zdarzają się jednak sytuacje
kiedy właściciel psa, kota czy innego zwierzęcia domowego dokona pochówku niezgodnie z prawem
lub porzuci w niedozwolonym miejscu.  W tym przypadku trudno jest  ustalić kto jest  właścicielem
zwłok. 

Aktualnie  Miaato  Kalisz  nie  ma  możliwości  skontrolowania  gospodarstw  domowych  pod
względem posiadanych zawierząt, z wyjątkiem wymagających rejestracji,  a tym samym tych, które
zostały nielegalnie pogrzebane. Jedynym narzędziem mogącym pomóc w podejęciu właściwej decyzji
przez właściciela  martwego zwierzęcia  co do jego utylizacji  jest  poinformowanie go o wszystkich
dostępnych możliwościach postepowania ze zwłokami domowego pupila.

W  treści  pisma  wskazano  zgodne  z  obowiązujacym  prawem  metody  utylizacji  martwych
zwierząt  domowych,  jednakże  w  przypadkach  budzących  wątpliwości  pomocą  służą  pracownicy
Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska.

Z poważaniem






