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W  odpowiedzi  na  interpelację  Pana  Radnego  z  dnia  26  marca  2019r.  w  sprawie
Programu  opieki  nad  zwierzętami  bezdomnymi  oraz  zapobiegania  bezdomności  zwierząt
na terenie  Kalisza  na  2019  rok,  uprzejmie  przedstawiam  stosowne  informacje,  zgodnie
z kolejnością pytań zadanych w przywołanej powyżej interpelacji.

Ad 1

Koty  wolno  żyjące  stanowią  integralny  element  miejskiego  ekosystemu.  Są  one  także
naturalnym  wrogiem  gryzoni  będących  realnym  zagrożeniem  dla  mieszkańców.  Okres
zimowy jest  dla  kotów wolno żyjących  bardzo trudnym czasem.  W związku z  powyższym
Urząd  Miasta  Kalisza  obecnie  wspiera  i  nadal  będzie  wspierał  karmicieli  kotów  wolno
żyjących,w  szczególności  w  negocjacjach  ze  Spółdzielniami  Mieszkaniowymi
i Wspólnotami Mieszkańców,  aby  te  w  okresie  zimowym  nie  zamykały  wszystkich
okienek piwnicznychi umożliwiały bytowanie kotów w piwnicach.

Ad 2

Urząd  Miasta  Kalisza  może  zorganizować  otwarte  spotkanie  z  karmicielami  kotów  wolno
żyjących  oraz  specjalistami  z  zakresu  ochrony  zwierząt,  w  dogodnym  dla  wszystkich
zainteresowanych  stron  terminie,  aby  zaplanować  odpowiednie  działania  w  temacie  opieki
nad kotami  wolno  żyjącymi.  Kwestię  tę  powierzę  do  wykonania  Schronisku  dla
bezdomnych zwierząt,  przy  współudziale  pracowników  Wydziału  Gospodarki
Komunalnej i Ochrony Środowiska tut. Urzędu.

Ad 3

Imienna  lista  zarejestrowanych  karmicieli  kotów wolno  żyjących  znajduje  się  w  Wydziale
Gospodarki  Komunalnej  i  Ochrony  Środowiska  Urzędu  Miasta  Kalisza.  Według  stanu  na
dzień 2  kwietnia  2019r.  zarejestrowanych  jest  51  karmicieli  kotów wolno  żyjących.  Wpisu
do rejestru  karmicieli  kotów  wolno  żyjących  można  również  dokonać  w  Biurze
Schroniska dla bezdomnych zwierząt w Kaliszu przy ul. Warszawskiej 95. 



Ad 4

Środki  finansowe  przeznaczone  na  sterylizację,  leczenie  i  dokarmianie  kotów  wolno
żyjących zostały  zarezerwowane  na  ten  cel  w  planie  finansowym  budżetu  miasta  Kalisza
na 2019  rok.  Jeżeli  zajdzie  uzasadniona  potrzeba  to  istnieje  możliwość  modyfikacji
ustalonych wcześniej  kwot  na  realizację  ww.  zadań,  w  ramach  posiadanych  przez  Wydział
Gospodarki  Komunalneji  Ochrony  Środowiska,  środków  oraz  możliwości  finansowych.
Urząd reaguje  i  będzie  nadal  reagował,  na  każdą  zaistniałą,  uzasadnioną  potrzebę
niesienia pomocy zwierzętom wolno żyjącym, które takiej pomocy potrzebują.

Ad 5

Kwota  przeznaczona  na  całodobową  opiekę  weterynaryjną  w  przypadkach  nagłych
zdarzeń drogowych  obejmuje  udzielenie  pomocy  doraźnej  oraz  jest  zabezpieczeniem  na
dalsze leczenie  zwierząt  powypadkowych,  przez  okres  pobytu  zwierząt  w  lecznicy,  jeśli
zajdzie taka potrzeba.

Ad 6

W  2018r.  największą  liczbę  zwierząt  ulegających  wypadkom  komunikacyjnym  stanowiły
odpowiednio:  koty  –  19  interwencji,  gołębie  -  19  i  psy  -  6.  Pozostała  liczba  interwencji
dotyczyła  innych  zwierząt,  tj.  sarna  -  4,  lis  -  3,  nietoperz  -  3,  królik  -  2,  ptak  jeżyk  -  2,
kuna – 1, kozioł -  1, bażant -  1, warchlak - 1, łabądź – 1, wąż -  1, szczur -  1, kaczka -  1,
jeż  -  1,  wrona  -  1,  kogut  -  1.  Śmiertelność  tych  zwierząt  jest  duża  i  zabiegowi  eutanazji,
wśród zwierząt  najczęściej  ulegających  wypadkom,  zostały  poddane  odpowiednio:
17 kotów, 4 gołębie oraz 1 pies. 
Według  stanu  na  dzień  2  kwietnia  2019r.  w  roku  bieżącym  miało  miejsce  6  zdarzeń
drogowych z  udziałem zwierząt,  tj.  kot  –  3,  lis  –  2,  kozioł  sarny  –  1.  Pomimo udzielenia
pierwszej  pomocyi  podjęcia  prób  dalszego  leczenia,  śmiertelność  tych  zwierząt  stanowiła
100%.

Ad 7

Informacje  na  temat  zdarzeń  drogowych  z  udziałem  zwierząt  oraz  ich  śmiertelności
pochodzą z różnych  źródeł.  Podstawowym  źródłem  informacji  jest  rejestr  faktur
przedstawianych  przez  lekarza  weterynarii.  Kolejnym  ważnym  źródłem  informacji  są
notatki służbowe  Straży  Miejskiej  Kalisza.  Również  lekarz  weterynarii  obsługujący
zgłoszenia wypadków z  udziałem zwierząt  prowadzi  –  w  ramach  swojej  działalności  -  ich
ewidencję.  Liczba  zwierząt,  które  ulegają  wypadkom  jest  zróżnicowana
(od 1 do ca 10 w miesiącu).  Wzrost  liczby  wypadków  można  zaobserwować  w  miesiącach
od maja  do  sierpnia.  Z  uwagi  na  obrażenia  jakie  odnoszą  zwierzęta  podczas  wypadków
ich przeżywalność  po  udzieleniu  pierwszej  pomocy  jest  niewielka.  Często  zdarzają  się
przypadki  kiedy  już  w  chwili  przyjazdu  lekarza  weterynarii  na  miejsce  zdarzenia
konieczna jest eutanazja zwierzęcia.



Jednym  z  warunków  umowy  zawartej  z  lekarzem  weterynarii  na  wykonywanie  usługi
polegającej  na  zapewnieniu  całodobowej  opieki  weterynaryjnej  w  przypadkach  nagłych
zdarzeń drogowych  z  udziałem  zwierząt,  jest  oświadczenie,  że  dysponuje  on  zapleczem
technicznymi  lokalowo-sprzętowym,  aby  móc  świadczyć  tego  typu  usługę.  Z  relacji
podległych mi  pracowników,  dokonanej  na  podstawie  przeprowadzonej  wizji  gabinetu
lekarskiego,  wynika,  iż  lekarz  weterynarii,  który  obecnie  realizuje  omawianą  usługę,  takie
zaplecze posiada.

Ad 8

W sytuacji  kiedy  mieszkaniec  Kalisza  chciałby  się  dowiedzieć  czy  jego zaginione  zwierzę
brało udział  w  wypadku  drogowym,  może  tego  dokonać  zgłaszając  się  do  odpowiednich
służb porządkowych.  Służbami  uprawnionymi  do  wzywania  lekarza  weterynarii,
w  przypadku  zdarzeń  drogowych  z  udziałem  zwierząt  są:  Policja,  Straż  Miejska  Kalisza,
Miejskie  Centrum  Zarządzania  Kryzysowego  w  Kaliszu  oraz  pracownik  Wydziału
Gospodarki Komunalnej  i  Ochrony  Środowiska  Urzędu  Miasta  Kalisza,  odpowiedzialny
za realizację omawianych zadań.

Ad 9

W  sytuacji  kiedy  mieszkaniec  nie  jest  właścicielem  zwierzęcia,  ale  zgłosił  jego  wypadek
może uzyskać  informacje,  co  do  dalszego  jego  losu,  zgłaszając  się  do  Straży  Miejskiej
Kalisza lub  Wydziału  Gospodarki  Komunalnej  i  Ochrony  Środowiska  Urzędu  Miasta
Kalisza.       

Ad 10

Biuro  Schroniska  dla  bezdomnych  zwierząt  w  Kaliszu  rozważa  wybudowanie  systemu
kanalizacji  w  Schronisku.  Termin  realizacji  tego  zadania  jest  uzależniony  od  środków
finansowych  będących  w  dyspozycji  Biura  Schroniska,  jak  również  wymogów
obowiązującego prawa  i  procedur  administracyjnych  koniecznych  do  przeprowadzenia  w
tym zakresie.  Informuję,  iż  nowo  powołany  Kierownik  Schroniska  przygotowuje  się  do
realizacji  tegoż zadania,  niemniej jednak jest  to faza wstępna,  w ramach której  obecnie nie
można wskazać jeszcze konkretnych terminów wykonania zadania.

Przekazując  powyższe  informacje,  wyrażam  przekonanie,  iż  pokazują  one
pozytywny obraz działań Miasta w zakresie opieki nad zwierzętami na jego terenie. 

w z. Prezydenta Miasta Kalisza
/…/

Mateusz Podsadny
Wiceprezydent Miasta Kalisza




