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W odpowiedzi na interpelację w sprawie zbierania zwłok zwierzęcych z terenu miasta Kalisza uprzejmie
informuję, że:

Ad. 1. 
Zgłoszenia martwych zwierząt znalezionych w granicach administracyjnych Miasta Kalisza, co do których nie
można ustalić właściciela, należy zgłaszać do:
a) Straży Miejskiej Kalisza
    nr tel. 62 764 69 00 lub 986 (bezpłatny) – dyżur całodobowy
b) Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Kalisza
    nr tel. 62 765 44 07 lub 62 765 44 04 - od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 do 15:30

Ad. 2. 
Zwłoki  zwierząt,  które  są  zgłaszane  do  Ochotniczej  Straży  Pożarnej  Sulisławice  pochodzą  najczęściej
z  wypadków  drogowych.  Są  to  zwierzęta  domowe  (psy,  koty)  oraz  dzikie  tj.  sarny,  gołębie.  Z  uwagi  na
powypadkowy, najczęściej niezbyt przyjemny, wygląd zwłok zwierząt domowych, nie są prowadzone czynności
zmierzające do ustalenia ich właścicieli. 

Ad. 3. 
Zgodnie z  zawartą  umową OSP Sulisławice odbiera zwłoki  zwierząt z terenu miasta Kalisza niezwłocznie po
otrzymaniu  zgłoszenia  telefonicznego  dokonanego  przez  Straż  Miejską  Kalisza  oraz  pracownika  Wydziału
Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, nie później jednak niż 24 godziny od zgłoszenia.

Ad. 4.
OSP  Sulisławice  ze  względu  na  charakter  spraw  zadania  dotyczące  odbioru  martwych  zwierząt  wykonuje
niezwłocznie.  Czas  reakcji  na  zgłoszenie  jest  uzależniony  tylko  od  możliwości  wyjazdu  w  teren  jednostki
strażaków przyjmujących zgłoszenie.

Ad. 5. 
W  mojej  ocenie  procedura  dokonywania  zgłoszeń  odbioru  zwłok  zwierzęcych  jest  bardzo  uproszczona.
Zgłoszenia  przyjmowane  przez  Straż  Miejską  Kalisza  jak  i  pracowników  Wydziału  Gospodarki  Komunalnej
i Ochrony Środowiska są niezwłocznie przekazywane telefonicznie Ochotniczej Straży Pożarnej, która podejmuje
działania mające na celu usunięcie zwłok najszybciej jak to jest możliwe.

Z wyrazami szacunku
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INTERPELACJA 
 

Zgodnie z §27 Statutu Miasta Kalisza składam interpelację w sprawie zabierania zwłok 
zwierzęcych  z terenu miasta Kalisza. 
 
 
Szanowny Panie Prezydencie, wiem że miasto  Kalisz posiada podpisaną umowę z  Ochotniczą Strażą 
Pożarną w Sulisławicach na świadczenie usług w zakresie zbierania, transportu oraz czasowego 
magazynowania zebranych zwłok zwierzęcych z terenu miasta Kalisza, co do których nie ma możliwości 
ustalenia właściciela.  
Dostaję jednak zgłoszenia, że zdążają się przypadki, gdzie  martwe zwierzęta są zabierane po dość długim 
czasie oczekiwania. Widok  tych zwierząt, które najczęściej giną w  wypadkach komunikacyjnych, delikatnie 
mówiąc jest bardzo przykry. Nie chciałbym wyolbrzymiać tego problemu, bo być może w skali wszystkich 
takich zdarzeń jest to problem jednostkowy. Nie znam jednak statystyk wypadkowych więc trudno mi 
oszacować skale tego problemu. Niemniej jednak, chciałbym uzyskać informacje, jaka jest procedura 
postępowania w przypadku takich  zdarzeń. 
 

1. Do kogo (dane kontaktowe) zgłaszamy zauważony przypadek martwego zwierzęcia ? 
2. Kiedy i czy odpowiednie służby ustalają właściciela zwierzęcia ? 
3. Jaki jest czas zabrania zwłok zwierzęcych od momentu zgłoszenia do właściwego organu ? 
4. Czy czas ten jest relatywnie  krótki w odniesieni do zaistniałego problemu ? 
5. Czy można w jakimś stopniu uprościć całą procedurę i w konsekwencji skrócić czas potrzebny do  

wykonania tego zadania.  
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