Zarządzenie Nr 251/2019
Prezydenta Miasta Kalisza
z dnia 8 maja 2019 r.
w sprawie wprowadzenia zasad przyjmowania, wydawania i eutanazji psów
i kotów w Schronisku dla bezdomnych zwierząt w Kaliszu
Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 3 oraz art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) zarządza się, co następuje:

§1
Wprowadza się zasady przyjmowania, wydawania i eutanazji psów i kotów w Schronisku dla
bezdomnych zwierząt w Kaliszu, stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.

§2
Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikowi Biura Schroniska dla bezdomnych
zwierząt.

§3
Zarządzenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

§4
Traci moc zarządzenie Nr 1 7 0 /2017 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 2 1 m a r c a 2017 r.
w sprawie wprowadzenia zasad przyjmowania, wydawania i eutanazji psów i kotów
w Schronisku dla bezdomnych zwierząt w Kaliszu.

§5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Kalisza
/…/
Krystian Kinastowski

Załącznik do zarządzenia
Nr 251/2019
Prezydenta Miasta Kalisza
z dnia 8 maja 2019 r.

Zasady przyjmowania, wydawania i eutanazji psów i kotów
w Schronisku dla bezdomnych zwierząt
§1
Przyjmowanie zwierząt do Schroniska
1. Do Schroniska przyjmowane są przede wszystkim zwierzęta bezdomne z terenu miasta Kalisza.
Z terenów gmin ościennych mogą być przyjęte zwierzęta bezdomne, pod warunkiem zawarcia
z tymi gminami na mocy przepisów prawa powszechnie obowiązującego stosownych
porozumień.
2. Bezdomne psy i koty dostarczane są do Schroniska przez kierowców interwencyjnych
Schroniska, a także doprowadzane przez mieszkańców Miasta, którzy złożą oświadczenie
w obecności pracownika Schroniska własnoręcznie podpisane, że przyprowadzone zwierzę
znalezione zostało na terenie Kalisza i nie jest ich własnością.
3. Schronisko nie przyjmuje psów i kotów mających właścicieli. W wyjątkowych,
umotywowanych sytuacjach kierownik Schroniska może odstąpić od tej reguły.
4. Każde nowo przyjęte zwierzę zostaje wpisane do rejestru zwierząt.
5. Schronisko prowadzi rejestr będący wykazem zwierząt przebywających w Schronisku,
który zawiera informacje:
1) opis zwierzęcia, w tym jego gatunek, wiek, płeć, maść i oznakowanie;
2) datę przyjęcia do Schroniska oraz imię, nazwisko i adres osoby przekazującej zwierzę do
Schroniska;
3) dane dotyczące kwarantanny;
4) dane dotyczące przeprowadzonych szczepień i zabiegów weterynaryjnych;
5) datę opuszczenia Schroniska oraz imię, nazwisko i adres osoby, której przekazano zwierzę;
6) datę śmierci z podaniem przyczyny.
6. Każde nowo przyjęte zwierzę jest badane przez lekarza weterynarii, który decyduje o
ewentualnym leczeniu.
7. Kwarantanny 14 dniowej nie odbywają:
1) zwierzęta odbierane przez właścicieli;
2) szczenięta i kocięta na podstawie decyzji lekarza weterynarii.

8. Podczas kwarantanny zwierzę jest:
1) odrobaczone i w razie konieczności odpchlone;
2) szczepione p/w wściekliźnie;
3) czipowane;
4) szczenięta, kocięta i koty dorosłe obligatoryjnie szczepione są p/w chorobom
zakaźnym.
9. Schronisko w celu ograniczenia stresu i kontrolowania chorób oraz zapewnienia
bezpieczeństwa separuje zwierzęta według następujących gatunków lub grup:
1) zwierzęta na kwarantannie;
2) psy i koty;
3) zwierzęta chore, ranne lub po zabiegach weterynaryjnych od zdrowych;
4) zwierzęta młode od dorosłych (za wyjątkiem karmionych przez matki);
5) zwierzęta agresywne od innych zwierząt;
6) karmiące samice i ich potomstwo od innych zwierząt.

§2
Wydawanie zwierząt
1. Psy i koty nie odebrane przez właścicieli lub opiekunów w ciągu 14 dni mogą być wydane
osobom pragnącym adoptować zwierzę, dającym gwarancję otoczenia zwierzęcia właściwą
opieką.
2. Zwierzęta wydaje się ze Schroniska wraz z wypisem z rejestru zawierającym informacje:
opis zwierzęcia (gatunek, wiek, płeć, maść, oznakowanie), dane dotyczące kwarantanny, dane
dotyczące przeprowadzonych szczepień i zabiegów weterynaryjnych.
3. Psy i koty są przed adopcją obligatoryjnie sterylizowane, chyba że ich wiek lub stan
zdrowia wyklucza tego typu zabieg.
4. Schronisko do adopcji wydaje tylko zwierzęta zdrowe.
5. Wyjątkowo do adopcji, po pozytywnej decyzji lekarza weterynarii może być wydane
zwierzę, którego stan nie rokuje na pełne wyleczenie, w przypadku gdy zachowane zostaną
łącznie następujące warunki:
1) adoptujący deklaruje wolę kontynuacji leczenia na własny koszt poza Schroniskiem;
2) jest świadomy kosztów leczenia jakie poniesie;
3) podpisze stosowne oświadczenie, że zapoznał się i akceptuje zasady adopcji zwierzęcia
nieuleczalnie chorego.
6. Zwierzę, które jest w trakcie leczenia, po pozytywnej decyzji lekarza weterynarii może
zostać wydane do adopcji w przypadku, gdy:

1) adoptujący deklaruje wolę kontynuacji leczenia na własny koszt poza Schroniskiem;
2) jest świadomy kosztów leczenia;
3) podpisze stosowne oświadczenie.
7. Zwierzęta młode (szczeniaki, kocięta) mogą być wydawane niezwłocznie, bez odbycia
kwarantanny, jednak dopiero po odrobaczeniu i zaszczepieniu p/w chorobom zakaźnym,
każdorazowo po uzyskaniu zgody lekarza weterynarii.
8. Nie wolno wydawać do adopcji zwierząt:
1) osobom niepełnoletnim;
2) osobom nietrzeźwym lub których zachowanie może wskazywać na zażycie środków
odurzających;
3) Osobom nie posiadającym odpowiednich przyborów do zabrania zwierzęcia (dla psów
obroży lub szelek i smyczy, dla kotów koszyka lub transporterka).
9. Zwierzęta do adopcji wydawane są bezpłatnie.
10. Kierownik schroniska wraz z lekarzem weterynarii sprawującym opiekę lekarską w
schronisku może przekazywać czasowo, w uzasadnionych przypadkach koty na tzw. „domy
tymczasowe”.
11. Przekazywanie kotów, o których mowa w ust. 10 dotyczy zwierząt niesamodzielnych lub
wymagających szczególnej opieki.
12. Zasady przekazywania zwierząt na tzw. „domy tymczasowe” określa odrębne porozumienie.
13. Diagnostykę i leczenie zwierząt prowadzi lekarz weterynarii świadczący usługi
weterynaryjne dla Schroniska, który może zlecać dodatkowe konsultacje i badania zwierząt
schroniskowych podmiotom zewnętrznym.
14. Schronisko może prowadzić kontrole poadopcyjne lub przedadopcyjne samodzielnie lub
zlecając je podmiotowi zewnętrznemu na zasadzie porozumienia.
15. Schronisko może odmówić adopcji zwierzęcia jeśli uzna, że warunki w jakich będzie
przebywało zwierzę będą gorsze niż dotychczasowe.
§3
Uśmiercanie zwierząt
1. Uśmiercanie zwierząt w Schronisku może mieć tylko miejsce w przypadkach i na
warunkach, o których mowa w art. 33 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt
(Dz. U. z 2019 r. poz. 122) i zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2. Decyzję o eutanazji z powodu agresji podejmuje komisja złożona z kierownika Schroniska,
lekarza weterynarii i pracownika odpowiedzialnego za opiekę nad zwierzęciem.

3. Data i przyczyna uśmiercenia zwierzęcia muszą być odnotowane w rejestrze zwierząt.
Zapis taki wymaga stwierdzenia podpisem kierownika Schroniska lub lekarza weterynarii.
4. Eutanazja jest dokonywana w Schronisku (w gabinecie zabiegowym) lub w gabinecie
weterynaryjnym lekarza weterynarii obsługującego Schronisko.
5. Eutanazja zwierząt nie może odbywać się w obecności innych zwierząt ani osób postronnych.
6. Przeznaczone do uśmiercenia zwierzę musi być traktowane do ostatniej chwili łagodnie,
a zabieg uśmiercenia musi być dokonany przez lekarza weterynarii.
7. Zwłoki zwierzęce muszą być odpowiednio zabezpieczone do czasu przekazania ich do
zakładu utylizacji w warunkach chłodniczych.
§4
Godziny przyjęć interesantów
1. Schronisko dla bezdomnych zwierząt czynne jest dla odwiedzających:
1) w porze zimowej (październik- marzec) we wszystkie dni tygodnia od 9:00 do 16:30;
2) w porze letniej (kwiecień- wrzesień) we wszystkie dni tygodnia od 9:00 do 18:00.
2. Adopcje zwierząt odbywają się w dni robocze od 9:00 do 16:00, a w soboty od 8:00 do
12:00 (za wyjątkiem, kiedy sobota wypada w dzień świąteczny).
3. Zwierzęta bezdomne są przyjmowane całą dobę, nie wyłączając niedzieli i świąt.
4. Straż Miejska Kalisza może podjąć próby odławiania zwierzęcia w godzinach od 23.00 do
7.00 (zgodnie z zawartym porozumieniem z dnia 18 marca 2019 r.)
5. Zgłaszanie informacji o bezdomnych zwierzętach z terenu administracyjnego miasta
Kalisza przyjmowane są pod numerami telefonu:
1) 666 547 287 - interwencyjny, czynny całą dobę;
2) 986 - Straż Miejska Kalisza-czynny całą dobę;
3) 62 7513525 – czynny w dni robocze od 8.00 do 16.00 oraz w sobotę od 8.00 do 12.00 (za
wyjątkiem, kiedy sobota wypada w dzień świąteczny).
§5
Przepisy porządkowe
1. Zabrania się osobom przychodzącym do Schroniska:
1) zbliżania do zwierząt bez asysty personelu Schroniska, o ile nie są wolontariuszami;
2) karmienia zwierząt;
3) podawania leków weterynaryjnych, w tym środków przeciwpasożytniczych;
4) spożywania alkoholu na terenie Schroniska;
5) zachowań dezorganizujących i uniemożliwiających pracę personelowi Schroniska;

6) wchodzenia do pomieszczeń i przebywania na terenie oznaczonym informacją
„nieupoważnionym wstęp wzbroniony”;
7) wnoszenia do boksów, do pomieszczeń i na wybiegi sprzętów i wyposażenia bez
uzgodnienia z kierownikiem Schroniska.
2. Złamanie przepisów porządkowych zawartych w ust.1 uprawnia kierownika Schroniska do
wezwania osoby przebywającej na terenie Schroniska do opuszczenia obiektu.
3. Przepisy dotyczące organizacji wolontariatu określa Regulamin wolontariatu w Schronisku
dla bezdomnych zwierząt.

Prezydent Miasta Kalisza
/…/
Krystian Kinastowski

