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Szanowny Panie Radny

   w odpowiedzi na Pana interpelację z dnia 26.04.2022 roku dotyczącą utworzenia cmentarza dla
zwierząt,  uprzejmie  informuję,  że  w  najbliższym  czasie  nie  jest  planowane  sfinansowanie
grzebowiska ze środków publicznych miasta Kalisza.

Pragnę  zauważyć,  że  zadania  własne  gminy  wskazuje  art  7  Ustawy z  dnia  8  marca  1990r.  o
samorządzie gminnym (Dz. U. 1990 Nr 16 poz. 95). Nie ma wśród nich prowadzenia cmentarzy
dla zwierząt.

Cmentarze  dla  zwierząt  funkcjonujące  w  różnych  miastach  Polski  prowadzone  są  w  wielu
przypadkach przez niezależne podmioty gospodarcze.  Jednocześnie należy podkreślić,  że  przed
rozpoczęciem  prowadzenia  działalności  w  zakresie  grzebowisk  i  spalarni  zwłok  zwierzęcych,
zgodnie  z  ustawą  z  dnia  13  września  1996r.  o  utrzymaniu  czystości  i  porządku  w  gminach,
wymagane jest uzyskanie stosownego zezwolenia.

Łączę wyrazy szacunku
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INTERPELACJA

Zgodnie z §27 Statutu Miasta Kalisza składam interpelację w sprawie cmentarza dla 
zwierząt w Kaliszu. 

Szanowny Panie Prezydencie składam do Pana interpelacje dotyczącą ponownego rozważenia 
możliwości  utworzenia  cmentarza  dla  zwierząt  w  Kaliszu.  Jak  zapewne  Pan  pamięta,  zostały 
złożone w tej kadencji Rady Miasta już dwie takie interpelacje. Nie wchodząc w większe szczegóły, 
na obie interpelacje została udzielona odpowiedź, z której wynika, że Urząd Miasta nie planuje  w 
najbliższych latach wykonania takiego zadania. Można więc uznać, że sprawa jest zamknięta i 
pomimo takiej potrzeby nie ma sensu kolejny raz do niej wracać. Jednak w ubiegłym miesiącu na 
oficjalnej  stronie  Prezydenta  Miasta,  pod  jednym  z  postów  pokazujących  nowe  inwestycje  w 
mieście, jedna z mieszkanek zapytała o możliwość utworzenia w mieście cmentarza dla zwierząt. 
W odpowiedzi Prezydenta mogliśmy przeczytać, że niestety nie ma takiej możliwości, ponieważ 
Radni Rady Miasta nie przewidzieli takich środków w budżecie.
Musimy sobie zadać pytanie, czy Urząd Miasta chce takiego miejsca, czy też nie? Mam wrażenie, 
że  podległe  Panu  służby  nie  poczyniły  odpowiednich  starań  i  nie  zadały  sobie  trudu,  aby 
wytypować odpowiednie miejsce na utworzenie takiego cmentarza. Najprościej było odpowiedzieć, 
że nie planujemy takiego zadania. Jednak na publiczne zadane pytanie przez mieszkańców miasta 
dotyczące braku takiego miejsca, obwinia Pan za tą sytuację Radnych Rady Miasta. 
Chciałbym  przypomnieć,  że  zgodnie  z  prawem,  zabronione  jest  grzebanie  zwierząt  w 
przydomowych ogródka, lasach i innych terenach zielonych. Czyn taki jest karany mandatem w 
wysokości 500-1000 złotych, a w przypadku kolegium nawet do 5 tys. złotych. Każdy obywatel ma 
obowiązek utylizować swojego zwierzaka, ponieważ zwłoki te traktowane są jak niebezpieczny. 
Wiemy, że w praktyce jest to martwa litera prawa, ponieważ ze statystyk wynika, iż tylko niewielki  
procent zwierząt właścicielskich jest utylizowany. Ponieważ zwierze domowe traktowane jest przez 
wiele osób jako członek rodziny, wymaga Ono również godnego pochówku. Ten kto może robi to w 
ogrodzie, a pozostali szukają innych dogodnych miejsc.
I tutaj najlepszym rozwiązaniem byłby komunalny cmentarz dla zwierząt. Nadmienię tyko, że w 
kilkunastu miastach w Polsce takie cmentarze już istnieją. Są to zarówno prywatne jak i komunalne 
obiekty.  Brak  takiego  miejsca  nie  daje  mieszkańcom  wyboru  i  bardzo  często  zmusza  ich  do 
świadomego łamanie prawa.
W związku z powyższym, proszę jeszcze raz Pana Prezydenta o rozważnie możliwości utworzenia 
takiego miejsca. Proszę o poważne potraktowanie sprawy, wytypowanie odpowiedniego miejsca, 
uzyskanie  stosownych  pozwoleń  Powiatowego  Lekarza  Weterynarii,  Inspekcji  Ochrony 
Środowiska, itp. Jeśli  jest problem z lokalizacją miejsca to proszę rozważyć okolice Cmentarza 
Komunalnego przy ulicy Poznańskiej. Z informacji jakie uzyskałem, Miasto Kalisz jest właścicielem 
obszernych gruntów przyległych właśnie do Cmentarza Komunalnego.

                     Z wyrazami szacunku

Piotr Mroziński
Radny Rady Miasta Kalisza


