
UCHWAŁA NR LI/702/2022 
RADY MIASTA KALISZA 

z dnia 31 marca 2022 r. 

w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 
zwierząt na terenie Kalisza na 2022 rok. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2021r. 
poz. 1372 z późn. zm.) oraz  art. 11a ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. 
o ochronie zwierząt (t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 638 z późn zm.), uchwala się, co następuje: 

§ 1. Określa się Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 
zwierząt na terenie Kalisza na 2022 rok, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie Programu powierza się Prezydentowi Miasta Kalisza. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej opublikowania  w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. 

Przewodniczący 

Rady Miasta Kalisza 

/…/ 

Tadeusz Skarżyński 
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Załącznik do uchwały Nr ........../....../2022
Rady Miasta Kalisza

z dnia ................... 2022r.

PROGRAM
OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI ORAZ ZAPOBIEGANIA

BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT NA TERENIE KALISZA NA 2022 ROK

Postanowienia ogólne

§.1
1..Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na

terenie  Kalisza  na  2022  rok  ma  zastosowanie  do  wszystkich  zwierząt  domowych,
w  szczególności  do  psów  i  kotów,  w  tym  kotów  wolno  żyjących  oraz  zwierząt
gospodarskich przebywających na terenie miasta Kalisza.

2. Ilekroć w Programie jest mowa o:
1) Urzędzie – należy przez to rozumieć Urząd Miasta Kalisza,
2) Prezydencie – należy przez to rozumieć Prezydenta Miasta Kalisza,
3) Programie  – należy przez to rozumieć Program opieki  nad zwierzętami  bezdomnymi

oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Kalisza na 2022 rok,
4) Wydziale  –  należy  przez  to  rozumieć  Wydział  Gospodarki  Komunalnej  i  Ochrony

Środowiska Urzędu Miasta Kalisza,
5) Biurze  Schroniska  –  należy  przez  to  rozumieć  Biuro  Schroniska  dla  bezdomnych

zwierząt Urzędu Miasta Kalisza, ul. Warszawska 95, 62-800 Kalisz,
6) Schronisku – należy przez to rozumieć Schronisko dla bezdomnych zwierząt w Kaliszu,

ul. Warszawska 95, 62-800 Kalisz,
7) Kierowniku – należy przez to rozumieć Kierownika Biura Schroniska dla bezdomnych

zwierząt Urzędu Miasta Kalisza, 
8) Karmicielach kotów  wolno  żyjących  –  należy  przez  to  rozumieć  osoby  sprawujące

opiekę nad kotami wolno żyjącymi, działające społecznie,
9) Regulaminie – należy przez to rozumieć „Regulamin opieki nad kotami wolno żyjącymi

(nie  posiadającymi  właściciela)  na  terenie  miasta  Kalisza  oraz  sterylizacji/kastracji
i elektronicznego znakowania kotów i psów posiadających właściciela”.

Cel i zadania Programu

§.2
1..Celem Programu jest stworzenie przez Miasto Kalisz systemu zapobiegania bezdomności

oraz  sprawowania  opieki  nad  zwierzętami  bezdomnymi  oraz  kotami  wolno  żyjącymi
z terenu miasta Kalisza w 2022 r.

2..Stosownie do art. 11a ust. 2 ustawy o ochronie zwierząt Program obejmuje w szczególności
realizację następujących zadań:
1) zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt,
2) opiekę nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie,
3) odławianie bezdomnych zwierząt,
4) obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt w schronisku dla zwierząt,
5) poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt,
6) usypianie ślepych miotów,
7) wskazanie  gospodarstwa  rolnego  w  celu  zapewnienia  miejsca  dla  zwierząt

gospodarskich,
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8) zapewnienie  całodobowej  opieki  weterynaryjnej  w  przypadkach  zdarzeń  drogowych
z udziałem zwierząt.

3..Zgodnie z art.  11a ust.  3a ustawy o ochronie zwierząt  Program obejmuje również plan
sterylizacji lub kastracji zwierząt, w tym także kotów wolno żyjących bytujących na terenie
Kalisza oraz psów i kotów przy pełnym poszanowaniu praw właścicieli zwierząt lub innych
osób, pod których opieką zwierzęta pozostają. 

4. Zgodnie z art. 11a ust. 3 ustawy o ochronie zwierząt Program obejmuje plan znakowania
zwierząt w gminie.

5..Program realizuje Prezydent za pośrednictwem komórek organizacyjnych Urzędu, w tym:
Wydziału  Gospodarki  Komunalnej  i  Ochrony  Środowiska,  Biura  Schroniska  oraz  przy
współudziale karmicieli kotów wolno żyjących.

Zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt

§ 3
Zwierzęta  bezdomne  z  terenu  administracyjnego  miasta  Kalisza  umieszczane  będą
w Schronisku,  gdzie  zostaną  im zapewnione  właściwe  warunki  bytowania  (zgodne  z  ich
podstawowymi potrzebami) oraz właściwa opieka weterynaryjna.

Opieka nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie

§.4
1. Koty wolno żyjące, bytujące na terenie wspólnot mieszkaniowych, ogródków działkowych

oraz na obrzeżach miasta  Kalisza są  elementem ekosystemu,  a  ich obecność zapobiega
rozprzestrzenianiu się gryzoni (szczurów, myszy). Koty te nie są zwierzętami bezdomnymi,
dlatego  nie  należy  ich  wyłapywać  ani  wywozić,  lecz  stwarzać  warunki  bytowania
w miejscach ich dotychczasowego schronienia. Koty żyjące na wolności nie powinny być
umieszczane  w  schroniskach,  lecz  po  wykonaniu  zabiegu  sterylizacji/kastracji  oraz
elektronicznego znakowania (czipowania), wypuszczane w miejsce ich dotychczasowego
bytowania.  W  okresie,  gdy  swobodnie  żyjące  koty  nie  mają  możliwości  zdobycia
niezbędnej ilości pożywienia, powinny być dokarmiane.

2. Sprawowanie opieki nad wolno żyjącymi kotami na terenie Kalisza, w tym ich dokarmianie
realizowane będzie w ramach środków budżetowych Miasta Kalisza przeznaczonych na ten
cel, na dany rok, w następujący sposób:
1) ustalenie  miejsc,  w  których  przebywają  koty  wolno  żyjące  poprzez  wpis  osób  je

dokarmiających  do  rejestru  karmicieli  kotów  wolno  żyjących,  znajdującego  się  w
Wydziale,

2) zakup suchej  i  mokrej  karmy,  realizowany przez Wydział;  wydawanie  karmy będzie
odbywało się według zasad określonych w Regulaminie, 

3) zakup ocieplanych budek dla kotów, realizowany przez Wydział; przekazywanie budek
dla kotów będzie odbywało się według zasad określonych w Regulaminie,

4) udzielaniu  pomocy  opiekunom  kotów  wolno  żyjących  w  humanitarnym  odławianiu
i  transporcie  zwierząt  celem  ich  leczenia,  sterylizacji/kastracji  oraz  elektronicznego
znakowania (czipowania), przy współudziale Biura Schroniska.

3. Zapobieganie  nadmiernej  liczebności  kotów wolno  żyjących  poprzez  realizację  zadania
polegającego na sterylizacji i kastracji ww. zwierząt odbywać się będzie w ramach umowy
podpisanej  z Kaliskim Centrum Weterynaryjnym CANISIA s.c Zbigniew Cichoń, Adam
Duszkiewicz,  z  siedzibą  w  Kaliszu  przy  ul.  Bolesława  Pobożnego  21,  62-800  Kalisz.
Działania  związane  z  typowaniem  i  przekazaniem  zwierząt  do  zabiegu,  odbiorem  po
wykonaniu zabiegu oraz powrotem zwierząt  do miejsca bytowania koordynuje Wydział
przy współudziale Biura Schroniska.
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4. Leczenie  kotów wolno  żyjących  odbywać  się  będzie  na  podstawie  umowy  podpisanej
z Kaliskim Centrum Weterynaryjnym CANISIA s.c Zbigniew Cichoń, Adam Duszkiewicz,
z siedzibą w Kaliszu przy ul. Bolesława Pobożnego 21, 62-800 Kalisz. Działania związane
z typowaniem i przekazaniem zwierząt do leczenia koordynuje Wydział przy współudziale
Biura Schroniska.

5. Na terenie miasta Kalisza będzie przeprowadzone elektroniczne znakowanie (czipowanie)
kotów  wolno  żyjących.  Koty  po  zaczipowaniu  będą  ewidencjonowane  w  bazie
zarejestrowanych  i  oznakowanych  kotów  wolno  żyjących  prowadzonej  przez  Wydział.
Szczegółowy opis procedury elektronicznego znakowania zawiera Regulamin.  Działania
związane z  typowaniem i  przekazywaniem zwierząt  do zabiegu  czipowania  koordynuje
Wydział przy współudziale Biura Schroniska. 

Odławianie bezdomnych zwierząt

§ 5
1. Bezdomność zwierząt jest eliminowana poprzez wyłapywanie zwierząt bezdomnych to jest

takich, które uciekły, zabłąkały się lub zostały porzucone i nie ma możliwości ustalenia ich
właścicieli lub innych osób, pod których opieką zwierzęta dotychczas przebywały.

2. Używane przy wyłapywaniu zwierząt bezdomnych urządzenia i środki nie mogą stwarzać
zagrożenia dla ich życia i zdrowia, ani zadawać im cierpienia.

3. Wyłapanym zwierzętom zostanie zapewnione miejsce w Schronisku. 
4. Złapane zwierzę może zostać wydane osobie, która udowodni swoje prawo własności do

zwierzęcia. 

Obligatoryjna sterylizacja albo kastracja zwierząt bezdomnych w schronisku dla
zwierząt

§ 6
W celu ograniczenia populacji bezdomnych psów i kotów prowadzona będzie obligatoryjna
sterylizacja  lub kastracja zwierząt  w Schronisku (z wyjątkiem zwierząt,  u których istnieją
przeciwwskazania do wykonywania tych zabiegów z uwagi na stan ich zdrowia lub wiek).

Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt

§ 7
1. Schronisko może prowadzić poszukiwania nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt

poprzez prowadzenie akcji edukacyjnych zachęcających do zaopiekowania się bezdomnym
psem lub kotem oraz poprzez prowadzenie na stronie internetowej ogłoszeń adopcyjnych
w celu dotarcia do większej ilości osób zainteresowanych powyższym tematem.

2. Psy przebywające w Schronisku mogą być oddawane nowym właścicielom do adopcji nie
wcześniej niż po upływie 14 dni od dnia przyjęcia zwierzęcia do Schroniska po odbyciu
obowiązkowej kwarantanny.

3.  Kocięta  i  szczenięta  mogą  zostać  wydane  do  adopcji  z  pominięciem  14  dniowej
kwarantanny  po  uprzednim  zbadaniu  przez  lekarza  weterynarii,  który  stwierdzi  brak
objawów klinicznych choroby.

4. Nowy właściciel podpisze umowę adopcyjną ze Schroniskiem, w której zobowiąże się dbać
o adoptowane zwierzę, zgodnie z ustawą o ochronie zwierząt.
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Usypianie ślepych miotów

§ 8
Usypianie ślepych miotów zwierząt realizuje Schronisko, poprzez dokonywanie przez lekarza
weterynarii zabiegów usypiania ślepych miotów zgodnie z zawartą umową.

Wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt
gospodarskich

§ 9
1..W  celu  zapewnienia  miejsca  dla  zwierząt  gospodarskich  wskazuje  się  Gospodarstwo

Agroturystyczne „Cicho-sza” Andrzej Cichosz, Niedźwiedź 77, 63-500 Ostrzeszów.
2..Szczegółowy sposób postępowania ze zwierzętami gospodarskimi określa umowa zawarta

pomiędzy Miastem Kalisz, a właścicielem Gospodarstwa Agroturystycznego.

Plan sterylizacji/kastracji psów i kotów na terenie miasta Kalisza przy pełnym
poszanowaniu praw właścicieli zwierząt

§ 10
1. Plan sterylizacji/kastracji psów i kotów posiadających właścicieli będzie obejmował:

1) nieodpłatną  sterylizację/kastrację  psów  i  kotów  należących  do  mieszkańców  miasta
Kalisza,

2) prowadzenie bazy danych o nazwie Miejski Rejestr Psów i Kotów.
2. Z  bezpłatnej  sterylizacji/kastracji  psów  i  kotów  z  terenu  miasta  Kalisza  będą  mogli

skorzystać:
1) emeryci i renciści zamieszkujący teren miasta Kalisza,
2) mieszkańcy miasta Kalisza posiadający ważną Kaliską Kartę Mieszkańca,
3) mieszkańcy miasta Kalisza posiadający ważną Kaliską Kartę Rodzina 3+,
4) mieszkańcy miasta Kalisza posiadający Kaliską Kartę Senior,

3. Usługa polegająca na sterylizacji/kastracji psów i kotów posiadających właściciela będzie
realizowana przez lekarza weterynarii w gabinecie weterynaryjnym.

4. Zabiegi odbywają się według kolejności zgłoszeń.
5. Zabiegi  sterylizacji/kastracji  prowadzone  będą  do  wyczerpania  środków  finansowych

przeznaczonych na ten cel.
6. Sterylizacja/kastracja psów i kotów posiadających właściciela ma charakter dobrowolny.
7. Warunkiem niezbędnym do skorzystania przez mieszkańca miasta Kalisza z możliwości

wykonania bezpłatnej sterylizacji/kastracji psa lub kota jest:
1) Zgłoszenie  się  do  Wydziału  Gospodarki  Komunalnej  i  Ochrony  Środowiska  i

wypełnienie  przez  właściciela  zwierzęcia  odpowiedniego  wniosku (załącznik  nr  8  do
Regulaminu).

2) Okazanie  książeczki  zdrowia  psa/kota,  rodowodu  lub  innego  dokumentu
potwierdzającego prawa do zwierzęcia.

3) W przypadku wniosku dotyczącego psa wymagane jest dodatkowo okazanie aktualnego
zaświadczenia, potwierdzającego przeprowadzenie szczepienia przeciw wściekliźnie.

4) Okazanie ważnej Kaliskiej Karty Rodzina 3+ 
5) Okazanie ważnej Kaliskiej Karty Mieszkańca
6) Okazanie ważnej legitymacji emeryta/rencisty
7) Okazanie ważnej legitymacji Karty Senior

8. Po otrzymaniu  Wniosku,  Wydział  wystawia  skierowanie,  które  właściciel  psa  lub  kota
przedstawia u wyznaczonego przez Miasto lekarza weterynarii.
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9. Pies lub kot zgłoszony przez właściciela do zabiegu sterylizacji/kastracji zostanie wpisany
do  Miejskiego  Rejestru  Psów  i  Kotów,  utworzonego  przez  Wydział  Gospodarki
Komunalnej i Ochrony Środowiska.

10. Lekarz weterynarii potwierdza w książeczce zdrowia zwierzęcia lub wydając odpowiednie
zaświadczenie fakt sterylizacji/kastracji zwierzęcia. 

Plan elektronicznego znakowania psów i kotów na terenie miasta Kalisza przy pełnym
poszanowaniu praw właścicieli zwierząt

§ 11
1. Plan  elektronicznego  znakowania  psów  i  kotów  posiadających  właścicieli  będzie

obejmował:
1) nieodpłatne elektroniczne znakowanie psów i kotów należących do mieszkańców miasta

Kalisza,
2) prowadzenie bazy danych o nazwie Miejski Rejestr Psów i Kotów.

2. Z bezpłatnej usługi elektronicznego znakowania psów i kotów z terenu miasta Kalisza będą
mogli skorzystać:
1) emeryci i renciści zamieszkujący teren miasta Kalisza,
2) mieszkańcy miasta Kalisza posiadający ważną Kaliską Kartę Mieszkańca,
3) mieszkańcy miasta Kalisza posiadający ważną Kaliską Kartę Rodzina 3+,
4) mieszkańcy miasta Kalisza posiadający Kaliską Kartę Senior.

3. Usługa polegająca na elektronicznym znakowaniu psów i kotów posiadających właściciela
będzie realizowana przez lekarza weterynarii w gabinecie weterynaryjnym.

4. Zabiegi odbywają się według kolejności zgłoszeń.
5. Zabiegi  elektronicznego  znakowania  prowadzone  będą  do  wyczerpania  środków

finansowych przeznaczonych na ten cel.
6. Elektroniczne  znakowanie  psów  i  kotów  posiadających  właściciela  ma  charakter

dobrowolny.
7. Warunkiem niezbędnym do skorzystania przez mieszkańca miasta Kalisza z możliwości

wykonania bezpłatnej usługi elektronicznego znakowania psa lub kota jest:
1) Zgłoszenie  się  do  Wydziału  Gospodarki  Komunalnej  i  Ochrony  Środowiska

i wypełnienie przez właściciela zwierzęcia odpowiedniego wniosku (załącznik nr 8 do
Regulaminu)

2) Okazanie  książeczki  zdrowia  psa/kota,  rodowodu  lub  innego  dokumentu
potwierdzającego prawa do zwierzęcia

3) W przypadku wniosku dotyczącego psa wymagane jest dodatkowo okazanie aktualnego
zaświadczenia, potwierdzającego przeprowadzenie szczepienia przeciw wściekliźnie

4) Okazanie ważnej Kaliskiej Karty Rodzina 3+
5) Okazanie ważnej Kaliskiej Karty Mieszkańca
6) Okazanie ważnej legitymacji emeryta/rencisty
7) Okazanie ważnej legitymacji Karty Senior

8. Właściciel  psa  lub  kota  chcący  skorzystać  z  bezpłatnego  zabiegu  elektronicznego
znakowania  psa  lub  kota  powinien  zgłosić  się  do  Wydziału  w  celu  wypełnienia
odpowiedniego wniosku (załącznik nr 8 do Regulaminu).

9. Po otrzymaniu zgłoszenia, Wydział wystawia skierowanie,  które właściciel  psa lub kota
przedstawia u wyznaczonego przez Miasto lekarza weterynarii.

10. W przypadku zgłoszenia dotyczącego psa wymagane jest dodatkowo okazanie aktualnego
zaświadczenia potwierdzającego przeprowadzenie szczepienia przeciwko wściekliźnie.
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11. W przypadku, gdy zabieg elektronicznego znakowania jest przeprowadzany niezależnie
od  zabiegu  sterylizacji/kastracji,  właściciel  podaje  informację,  czy  zwierzę  jest
wykastrowane lub wysterylizowane.

12. Pies lub kot zgłoszony przez właściciela do zabiegu elektronicznego znakowania zostanie
wpisany do Miejskiego Rejestru Psów i Kotów, utworzonego przez Wydział Gospodarki
Komunalnej  i  Ochrony  Środowiska,  natomiast  lekarz  weterynarii  wprowadza  dane
zwierzęcia oraz jego właściciela do Internetowej Bazy Danych Zaczipowanych Zwierząt,
do której ma dostęp.

13. Lekarz weterynarii potwierdza w książeczce zdrowia zwierzęcia lub wydając odpowiednie
zaświadczenie fakt oznakowania zwierzęcia.

Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych 
z udziałem zwierząt

§ 12
1..W celu zapewnienia całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach nagłych zdarzeń

drogowych z udziałem zwierząt wskazuje się Kaliskie Centrum Weterynaryjne CANISIA
s.c  Zbigniew  Cichoń,  Adam  Duszkiewicz,  z  siedzibą  w  Kaliszu  przy  ul.  Bolesława
Pobożnego 21, 62-800 Kalisz.

2. Szczegółowy  sposób  postępowania  ze  zwierzętami  określa  umowa  zawarta  pomiędzy
miastem Kalisz, a lekarzem weterynarii.

Budowa i rozwój wolontariatu aktywnie działającego na rzecz opieki nad bezdomnymi
zwierzętami przebywającymi w Schronisku i na rzecz promocji ich adopcji

§ 13
1. Nabór wolontariuszy prowadzony jest na podstawie oceny zapotrzebowania Schroniska na

usługi wolontariackie.
2. Zakres praw i obowiązków wolontariusza określa Regulamin wolontariatu w Schronisku

dla bezdomnych  zwierząt.

Finansowanie Programu

§ 14
1..Zgodnie z art. 11a ust. 5 ustawy o ochronie zwierząt koszty realizacji zadań określonych
    w Programie ponosi Miasto Kalisz
2..Środki  finansowe  na  realizację  zadań  wynikających  z  Programu  zabezpieczone  będą
    w budżecie Miasta Kalisza, wg tabeli stanowiącej załącznik do niniejszego Programu.
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                                                                                                                      Przewodniczący
Rady Miasta Kalisza

                                                                                                                                  /.../
                                                                                                                      Tadeusz Skarżyński 
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Załącznik
do Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi

oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Kalisza na 2022 rok

Środki finansowe na realizację zadań w ramach Programu opieki nad  zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt 
na terenie Kalisza na 2022 rok

Lp Nazwa zadania Realizatorzy Sposób wydatkowania środków finansowych Wysokość środków finansowych (zł)

1 2 3 4 5

1. Opieka nad wolno żyjącymi 
kotami, w tym:
- sterylizacja i kastracja
- dokarmianie
- leczenie

Miasto Kalisz
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska.
Umowa na usługę sterylizacji i kastracji oraz leczenia kotów 
wolno żyjących zawarta z 
Kaliskim  Centrum  Weterynaryjnym  CANISIA  s.c  Zbigniew
Cichoń, Adam Duszkiewicz, 
ul. Bolesława Pobożnego 21, 62-800 Kalisz.

Zgodnie z budżetem i planem finansowym na 2022 rok.

12.000,00
11.802,20 
10.000,00

2. Elektroniczne znakowanie 
(czipowanie) kotów wolno 
żyjących z terenu miasta 
Kalisza

Miasto Kalisz
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska.
Umowa zawarta z Kaliskim Centrum Weterynaryjnym CANISIA
s.c Zbigniew Cichoń, Adam Duszkiewicz, 
ul. Bolesława Pobożnego 21, 62-800 Kalisz.

Zgodnie z budżetem i planem finansowym na 2022 rok.
3.000,00

3. Sterylizacja/kastracja kotów i 
psów na terenie miasta 
Kalisza posiadających 
właściciela

Miasto Kalisz
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Umowa zawarta z Kaliskim Centrum Weterynaryjnym CANISIA
s.c Zbigniew Cichoń, Adam Duszkiewicz, 
ul. Bolesława Pobożnego 21, 62-800 Kalisz.

Zgodnie z budżetem i planem finansowym na 2022 rok.
30.000,00

4. Elektroniczne znakowanie 
kotów i psów na terenie 
miasta Kalisza posiadających 
właściciela

Miasto Kalisz
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Umowa zawarta z Kaliskim Centrum Weterynaryjnym CANISIA
s.c Zbigniew Cichoń, Adam Duszkiewicz, 
ul. Bolesława Pobożnego 21, 62-800 Kalisz.

Zgodnie z budżetem i planem finansowym na 2022 rok.
3.000,00

5. Zapewnienie miejsca dla 
zwierząt gospodarskich, w 
tym: zapewnienie gotowości 
przyjęcia zwierzęcia i karma 
dla zwierząt

Gospodarstwo Agroturystyczne
„Cicho-sza” Andrzej Cichosz
Niedźwiedź 77
63-500 Ostrzeszów

Zgodnie z budżetem i planem finansowym na 2022 rok.

1.000,00
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6. Zapewnienie całodobowej 
opieki weterynaryjnej 
w przypadkach..nagłych 
zdarzeń drogowych z 
udziałem zwierząt

Miasto Kalisz
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska.
Umowa zawarta z Kaliskim Centrum Weterynaryjnym CANISIA 
s.c Zbigniew Cichoń, Adam Duszkiewicz,
ul. Bolesława Pobożnego 21, 62-800 Kalisz.

Zgodnie z budżetem i planem finansowym na 2022 rok.

20.000,00

7. Zapewnienie bezdomnym 
zwierzętom miejsca w 
schronisku dla zwierząt

Miasto Kalisz
Biuro Schroniska dla bezdomnych zwierząt
ul. Warszawska 95 
62-800 Kalisz

Zgodnie z budżetem i planem finansowym na 2022 rok. 426.000,00

8. Odławianie bezdomnych 
zwierząt

9. Poszukiwanie właścicieli dla 
bezdomnych zwierząt

10. Usypianie ślepych miotów

11. Obligatoryjna sterylizacja 
albo kastracja zwierząt w 
schronisku

12. Rozwój wolontariatu 
aktywnie działającego na 
rzecz opieki nad bezdomnymi
zwierzętami przebywającymi 
w schronisku 
i  na  rzecz  promocji  ich
adopcji

0,00

                                                                                                                                    Razem: 516.802,20
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                                                                                                                                                                                                         Przewodniczący 
Rady Miasta Kalisza 

                    /…/ 
             Tadeusz Skarżyński  
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UZASADNIENIE 

Zgodnie z art. 11a ustawy o ochronie zwierząt, rada gminy wypełniając obowiązek zapobiegania 
bezdomności zwierząt i zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywania, określa w 
drodze uchwały corocznie do dnia 31 marca, program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 
zapobiegania bezdomności zwierząt. Prezydent Miasta Kalisza przygotował stosowny projekt Programu 
stosownie do zakresu przewidzianego powołaną na wstępie ustawą. Koszty wykonania Programu pokrywa 
Miasto Kalisz.  
 Projekt Programu podlega zaopiniowaniu przez właściwego powiatowego lekarza weterynarii oraz 
działające na terenie Kalisza organizacje społeczne, których statutowym celem jest ochrona zwierząt, a także 
dzierżawców lub zarządców obwodów łowieckich. Wskazane podmioty w terminie 21 dni od dnia 
otrzymania projektu Programu wydają o nim opinię. Niewydanie opinii  uznaje się jako akceptację 
Programu. W ww. terminie Polski Związek Łowiecki, Zarząd Okręgowy w Kaliszu oraz Powiatowy Lekarz 
Weterynarii w Kaliszu wydali pozytywną opinię o Programie. Kaliskie Stowarzyszenie Pomocy dla 
Zwierząt „Help Anilams” w Kaliszu poinformowało, że zapoznało się z projektem Programu opieki nad 
zwierzętami bezdomnymi na terenie miasta Kalisza  na 2022 rok, wskazując swoje sugestie i uwagi. 
 W światle powyższego, przyjęcie przedkładanej uchwały jest uzasadnione. 
 

Prezydent 
Miasta Kalisza 

/…/ 
Krystian Kinastowski 
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