
Regulamin zakupu i bezpłatnego wydawania karmy dla kotów wolno żyjących w okresie
jesienno-zimowym na terenie Miasta Kalisza.
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1. Ilekroć mowa w Regulaminie o:

a)karmicielu - należy przez to rozumieć osobę pełnoletnią, która dobrowolnie sprawuje opiekę

nad kotami wolno żyjącymi, zajmuje się dokarmianiem kotów i została wpisana do rejestru

karmicieli prowadzonego przez Urząd Miasta Kalisza - Wydział  Gospodarki Komunalnej
i Ochrony Środowiska ( Ratusz, I piętro, pok. nr 33)

b)kotach - należy przez to rozumieć koty wolno żyjące na terenie Miasta Kalisza

c)rejestrze karmicieli - należy przez to rozumieć spis osób, które dobrowolnie sprawują opiekę

nad kotami wolno żyjącymi i zajmują się ich dokarmianiem
d)Biurze— oznacza Biuro Schroniska dla bezdomnych zwierząt w Kaliszu
e)Wydziale — oznacza Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta

Kalisza
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1.Bezpłatna karma przysługuje karmicielom mieszkającym na terenie Miasta Kalisza, gdzie

przebywają koty wolno żyjące objęte ich opieką.
2.Bezpłatna karma będzie wydawana karmicielom kotów wolno żyjących, spełniającym łącznie

poniższe przesłanki:

•wpisanym do rejestru karmicieli kotów wolno żyjących prowadzonym przez Wydział,

a także Biuro (załącznik nr 1 do Regulaminu)

•na podstawie wniosku o wydanie karmy złożonego w Wydziale lub Biurze (załącznik

nr 2 do Regulaminu)

3.Z przekazania karmy sporządza się protokół (załącznik nr 3 do Regulaminu)

4.Wnioski o wpis do rejestru karmicieli kotów wolno żyjących można składać w ciągu całego roku

kalendarzowego.

5.Biuro na bieżąco będzie informować Wydział o zarejestrowaniu nowych karmicieli (e-mail, fax)

6.Biuro raz w miesiącu przekaże do Wydziału oryginały wniosków o wpis do rejestru karmicieli

kotów wolno żyjących, wnioski o wydanie karmy, a także protokoły przekazania karmy.
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1.Karmiciel zobowiązuje się:

•prowadzić dokarmianie kotów w stałym i bezpiecznym dla zwierząt miejscu,

•przechowywać karmę w sposób zabezpieczający przed zniszczeniem i zepsuciem,

•sprawować opiekę nad kotami w zakresie ich dokarmiania we wskazanym miejscu,

•dokarmiać koty wolno żyjące w sposób niestwarzający uciążliwości dla mieszkańców oraz

zachować porządek i czystość w miejscu dokarmiania,

•zgłaszać niezwłocznie zmianę danych wskazanych we wniosku, w szczególności danych

dotyczących liczby dokarmianych kotów oraz o fakcie zaprzestania dokarmiania.

2.Karmicielowi nie  przysługuje jakiekolwiek wynagrodzenie  lub świadczenie  z  tytułu

realizowanego zadania.



Kalisz, dnia 01.10.2018 rpodpis osoby zatwierdzającej

NACZELNIK
Wydziału Gospodarki Komunalne^

jT]frhTrTnT_^rridiiiyT'''Ti.

Kamila Czyzak Koscielak

3. Karmiciel realizuje zadania osobiście. Może powierzyć wykonanie zadania innej osobie, lecz

w pełni odpowiada za jego wykonanie.
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1.Zakup karmy dla kotów wolno żyjących odbywa się z budżetu Miasta Kalisza w ramach

Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie

Kalisza.

2.Ustala się następujące warunki wydawania karmy dla kotów wolno żyjących na terenie Miasta

Kalisza:

2.1.Karma będzie wydawana za pośrednictwem Biura Schroniska dla bezdomnych zwierząt

w Kaliszu w terminie od 15 października do 15 kwietnia do wyczerpania ilości przeznaczonej do

rozdysponowania w ramach jesienno-zimowego dokarmiania kotów wolno żyjących. Wydawanie

karmy będzie możliwe również poza okresem wskazanym w Regulaminie w sytuacjach

wyjątkowych tj. mróz, śnieg - przed okresem lub po okresie dokarmiania.

2.2.Ustala się ilość karmy mokrej przysługujący 1 karmicielowi - 2 puszki na 1 miesiąc niezależnie

od liczby kotów objętych dokarmianiem.

2.3.Ustala się ilość karmy suchej przysługujący 1 karmicielowi - 2 kg niezależnie od liczby kotów

objętych dokarmianiem.

2.4.Karma sucha i mokra będzie przyznawana każdemu zgłaszającemu się karmicielowi

1 raz w miesiącu do 10-go dnia każdego miesiąca (w przypadku miesiąca października do 20-go)

3.W miesiącu październiku i kwietniu ustala się ww. ilości karmy tj: 1 kg karmy suchej, 1 puszka

karmy mokrej niezależnie od liczby kotów objętych dokarmianiem.

4.Ilość  wydawanej   karmy będzie uzależniona od środków finansowych zaangażowanych

w budżecie Miasta Kalisza na jej zakup.

5.Przekazanie karmy przez Wydział    do Biura  będzie realizowane protokołem zdawczo -

odbiorczym.

6.O wszelkich zmianach związanych z liczbą dokarmianych kotów wolno żyjących karmiciel

zobowiązuje się powiadomić Biuro lub Wydział.
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1.Wydział we współpracy z Biurem zastrzega sobie prawo do przeprowadzania kontroli realizacji

zadania powierzonego karmicielowi. Kontrola może dotyczyć w szczególności zorganizowania

miejsca oraz utrzymywania czystości i porządku na terenie dokarmiania kotów wolno żyjących.

2.O terminie kontroli Wydział oraz Biuro nie ma obowiązku powiadamiać karmiciela.

3.Urząd Miasta Kalisza oraz Biuro zastrzega sobie prawo rozwiązania współpracy z karmicielem

w zakresie dokarmiania kotów wolno żyjących poprzez wykreślenie z rejestru karmicieli z uwagi na

nieprzestrzeganie zasad lub warunków współpracy.



(podpis karmiciela)(miejscowość, data)

Zobowiązuję się informować Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Urzędu Miasta Kalisza oraz Biuro Schroniska dla bezdomnych zwierząt w Kaliszu o wszelkich
zmianach danych przedstawionych w powyższej tabeli, w tym o fakcie zaprzestania udzielania
zadeklarowanej przeze mnie pomocy kotom.

Miejsce dokarmiania kotów wolno żyjących

Liczba kotów wolno żyjących objętych
dokarmianiem

Adres zamieszkania, numer telefonu

Imię i nazwisko osoby dokarmiającej koty
wolno żyjące na terenie Miasta Kalisza

Wniosek o wpisanie do rejestru karmicieli kotów wolno żyjących

Ja niżej podpisany/a oświadczam, że systematycznie dokarmiam koty wolno żyjące.
W związku z tym proszę o wpisanie mnie do rejestru karmicieli kotów. Niżej podaję niezbędne
informacje związane z moją osobą oraz prowadzoną przeze mnie w tym zakresie działalnością
społeczną.

Urząd Miasta Kalisza
Wydział Gospodarki Komunalnej
i Ochrony Środowiska
Główny Rynek 20
62-800 Kalisz

Załącznik nr 1 do Regulaminu
Wniosek o wpisanie do rejestru karmicieli kotów wolno żyjących



(podpis karmiciela)(miejscowość, data)

Miejsce dokarmiania kotów wolno żyjących

Liczba kotów wolno żyjących objętych
dokarmianiem

Adres zamieszkania, numer telefonu

Imię i nazwisko osoby dokarmiającej koty
wolno żyjące

Proszę o wydanie karmy dla kotów wolno żyjących, które dokarmiam na terenie Miasta
Kalisza. Jednocześnie oświadczam, że zwierzęta, dla których ubiegam się o wydanie karmy objęte
są moją opieką i są kotami wolno żyjącymi. Oświadczam również, że otrzymana karma zostanie
wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem.

Wniosek o wydanie karmy dla kotów wolno żyjących

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

Załącznik nr 2 do Regulaminu
Wniosek o wydanie karmy dla kotów wolno żyjących



(miejscowość, data)(podpis karmiciela)

Pan/Pani

zamieszkały/a

potwierdza odbiór karmy dla kotów w ilości

przeznaczonej do dokarmiania kotów wolno żyjących, zgodnie z wnioskiem z dnia..

Protokół przekazania karmy dla karmicieli
celem dokarmiania kotów wolno żyjących

Załącznik nr 3 do Regulaminu
Protokół przekazania karmy dla karmicieli celem dokarmiania kotów wolno żyjących


