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Szanowny Panie Radny,

w odpowiedzi  na  interpelację  z  14  lipca  2022  roku  uprzejmie  informuję,  że  problemy związane
z  obecnością  dziko  żyjących  zwierząt  dotyczą  coraz  większej  liczby  miast,  a  wynikają  przede
wszystkim z postępującej urbanizacji. Powstawanie nowej zabudowy na obrzeżach miasta powoduje,
że  włączane  są  do  niej  naturalne  siedliska  zwierząt.  Te  szybko adaptują  się  do  życia  w nowych
warunkach, zyskując łatwy dostęp do pokarmu i schronienia. 

Wpływające  do  Urzędu  Miasta  Kalisza  zgłoszenia  dotyczące  zagrożenia  zdrowia,  życia  i  mienia
powodowane  obecnością  dzikich  zwierząt  mają  jednak  charakter  jednostkowy.  Każdorazowo
zgłoszenie  o  pojawieniu  się  dzikich  zwierząt  przekazywane  jest  do  Straży  Miejskiej  Kalisza.
Funkcjonariusze  badają  zasadność  otrzymanego  zgłoszenia  i  w  uzasadnionych  przypadkach
podejmują odpowiednie  działania,  włączając  w nie  również myśliwych z kół  łowieckich z  terenu
miasta. Osoba zgłaszająca dane zdarzenie informowana jest o wynikach postępowania. 

Z uwagi na incydentalny charakter tego typu zgłoszeń Urząd Miasta Kalisza nie posiada szczególnych
procedur,  udostępnionych  dla  mieszkańców  miasta  Kalisza.  Podejmowane  działania  wynikają
z zapisów ustawy o samorządzie gminnym.

W sytuacji znalezienia rannego lub chorego dzikiego zwierzęcia fakt ten należy zgłosić do:
- Straży Miejskiej Kalisza pod nr tel. 62 764 69 00 lub 986 (bezpłatny) – dyżur całodobowy,
- Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Kalisza pod nr tel. 62 765
44 07 lub 62 765 44 04 - od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 - 15:30.
Zgłoszenia  są  przekazywane  do  Kaliskiego  Centrum  Weterynaryjnego  CANISIA,  które  udziela
pomocy  weterynaryjnej  zwierzęciu  w ramach zawartej  z  Miastem Kalisz  umowy na  świadczenie
całodobowej opieki weterynaryjnej dla zwierząt ulegających wypadkom drogowym.

Informacje  na  temat  ochrony  zwierząt  wolno  żyjących  i  zasad  postępowania  wobec  nich  są
publikowane na oficjalnej stronie internetowej Miasta – www.kalisz.pl – oraz na miejskim facebooku
Kalisz. Dopisz swoją historię. 

Z wyrazami szacunku

w z. Prezydenta Miasta Kalisza
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