
KOT Z MIASTA ŁODZI
   

ZDROWA I PIĘKNA POPULACJA MIEJSKICH KOTÓW WOLNO ŻYJĄCYCH
 

INFORMATOR O MIEJSKICH KOTACH WOLNO ŻYJĄCYCH



Koty wolno żyjące nie są zwierzętami  
bezdomnymi. Są to koty przebywające  
w ekosystemie miejskim, przystosowane 
lub/i urodzone w warunkach niezależnych 
od człowieka, pozostając zwierzętami  
dzikimi.

KIM JEST?

MIEJSKI

KOT WOLNO ŻYJĄCY



STATUS

KOTA WOLNO ŻYJĄCEGO

01  Zgodnie z definicją „zwierząt wolno żyjących”, obowiązującą zgodnie 
z art.4 ust. 21 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt  
(Dz. U. z 2003, Nr 106, poz. 1002 z późn. zm.), koty przebywające w ekosys-
temie miejskim, przystosowane lub/i urodzone w warunkach niezależnych 
od człowieka pozostają zwierzętami dzikimi, które w myśl art. 21 w/w  
ustawy stanowią dobro ogólnonarodowe i powinny mieć zapewnione warunki 
rozwoju i swobodnego bytu.
02  Koty wolno żyjące stanowią stały element ekosystemu miejskiego,  
a ich obecność na terenach miejskich w zdecydowany i naturalny sposób  
zapobiega obecności i rozmnażaniu się gryzoni (myszy i szczurów),  
które są potencjalnym źródłem niebezpiecznych chorób. 
03  Koty wolno żyjące nie są zwierzętami bezdomnymi, w związku z tym nie 
wolno ich wyłapywać, wywozić, ani utrudniać bytowania w danym miejscu.
04  Wyłapywanie kotów, płoszenie, krzywdzenie, zakazy karmienia  
oraz wszelkie przejawy okrucieństwa i niehumanitarnego traktowania  
są zabronione i kwalifikowane przez polskie prawo jako znęcanie 
się nad zwierzętami (art. 6 Ustawy o ochronie zwierząt). W art. 35 Ustawy  
o ochronie zwierząt kara pozbawienia wolności za znęcanie się  
nad zwierzętami wynosi do lat pięciu, a kary finansowej do kwoty 100 tys.  
złotych.
05  Obowiązek pomocy wolno żyjącym kotom wynika z przepisów Ustawy  
z dnia 21 sierpnia 1997 o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002 
ze zm.) oraz corocznego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi 
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Łodzi.
06  Wszelkie akty znęcania się nad zwierzętami należy zgłaszać  
odpowiednim służbom tj. Policji i Straży Miejskiej oraz organizacjom  
pozarządowym, których statutowym celem jest ochrona zwierząt.



JAK POMAGAĆ

KOTOM WOLNO ŻYJĄCYM?
01  Nie dopuszczaj do nadmiernego rozmnażania – sterylizuj i kastruj.
02  Pozwól kotom wolno żyjącym żyć bezpiecznie i spokojnie  
na ulicach, parkingach, działkach i w piwnicach - to ich domy.
03  Pomóż innym pomagać kotom.
04  W miarę możliwości zapewnij kotom opiekę weterynaryjną
 – ochrona przed pasożytami, uszkodzenia mechaniczne.
05  Zadbaj o to, aby koty miały bezpieczne, ciepłe i suche schronienie.
Zapewnij im bezpieczne wejście i wyjście do pomieszczenia, w którym 
mieszkają. Możesz zamontować specjalne okienko uchylne. Staraj się 
uzgodnić to z administracją domu.
06  Dokarmiaj oraz zapewnij stały dostęp do wody.
07  Sprzątaj po karmieniu - dzięki temu sąsiedzi nie będą mieli  
powodów do narzekań.
08  Możesz zbudować ocieplone budki, ze styropianu lub drewna.
Postaw je w bezpiecznych i zacisznych dla kotów  
miejscach, z dala od ruchliwych i głośnych ulic, parkingów  
i placów zabaw.
09  Pomóż kotom wolno żyjącym przetrwać zimę - dokarmiaj je, 
uchyl piwniczne okna, pozwalając schronić się przed mrozem.
10  Nie wyłapuj na siłę kotów wolno żyjących i nie zawoź ich  
do schroniska.
Nie zabieraj przedwcześnie małych kociąt - nie wcześniej niż przed  
6 tygodniem życia.
11  Reaguj na akty znęcania się i prześladowania zwierząt.



WSPARCIE

URZĘDU MIASTA ŁODZI
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Łodzi aktywnie 
wspiera opiekę nad kotami wolno żyjącymi w ramach Programu opieki nad 
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Łodzi 
poprzez pakiet bezpłatnych świadczeń takich jak:

STERYLIZACJA I KASTRACJA 

SUCHA KARMA W OKRESIE ZIMOWYM

LECZENIE BEZ HOSPITALIZACJI 
(KOCI KATAR, USZKODZENIA MECHANICZNE)

DOMKI DLA KOTÓW 

MOŻLIWOŚĆ WYPOŻYCZENIA
KLATKI ŁAPKI ORAZ KLATKI POBYTOWEJ

IDENTYFIKATOR SPOŁECZNEGO
OPIEKUNA KOTÓW WOLNO ŻYJĄCYCH

ZADZWOŃ I SPRAWDŹ KTÓRE Z WYMIENIONYCH ŚWIADCZEŃ SĄ OBECNIE DOSTĘPNE

WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA I ROLNICTWA W ŁODZI
42 638-56-88  |  42 638-47-14  |  42 638-53-73



Codziennymi opiekunami kotów 
miejskich są tzw. karmiciele – osoby, 
które regularnie dokarmiają koty. Jest 
to zajęcie pożyteczne społecznie, które 
wymaga poświęcenia, a dokarmiane 
koty często traktowane są przez  
karmicieli jak własne. To karmiciele 
najlepiej znają kolonie kotów, którymi 
się opiekują (liczbę kotów, płeć,  
w przybliżeniu wiek, są w stanie ocenić 
kondycję zdrowotną). 

TZW. „KARMICIEL”?

KIM JEST OPIEKUN

KOTÓW WOLNO ŻYJĄCYCH



 sterylizacja i kastracja kotów przebywających pod opieką, na zasa-
dach określanych przez Miasto w corocznych programach opieki nad 
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt;

 bezwzględne utrzymanie miejsca dokarmiania i schronienia  
kotów we właściwym stanie czystości;

 odławianie w miare możliwości kotów chorych lub wymagających 
opieki do lecznic weterynaryjnych w celu ich leczenia 
lub pielęgnacji, na zasadach określanych przez Miasto 
w corocznych programach opieki nad zwierzętami bezdomnymi 
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt;

 ograniczenie w miarę możliwości bezpośredniego kontaktu 
z kotami wolno żyjącymi, by umożliwić im zachowanie  
zdolności do przeżycia w stanie wolnym;

 zapewnienie w miarę możliwości schronienia kotom;
 przestrzeganie zapisów Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.  

o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003, Nr 106, poz. 1002 z późn. zm.);
 przestrzeganie zasad współżycia społecznego.

OBOWIĄZKI OPIEKUNA

KOTÓW WOLNO ŻYJĄCYCH



Jesteśmy odpowiedzialni za to co oswoiliśmy, dlatego trak-
tujmy zwierzęta z należytym szacunkiem. One kochają nas 
bezgranicznie i bez nas są bezbronne.

 Zwierzęta jako istoty żyjące, odczuwają cierpienie, strach i ból. 
 Nie trzymaj zwierząt w pomieszczeniach ograniczających ich ruch.
 Trzymanie psa na łańcuchu może doprowadzić do problemów 

zdrowotnych i psychicznych, zdecydowanie lepszy jest kojec.
 Zapewnij zwierzęciu bezpieczne, ciepłe miejsce chroniące 

przed warunkami atmosferycznymi.
 Podawaj pupilowi jedzenie w ilości stosownej do jego 

wielkości i stanu zdrowia (otyłość zarówno jak głodzenie są 
niebezpieczne dla życia).

 Wysterylizuj zwierzaka, dzięki temu będzie mógł dłużej  
i spokojniej żyć w zdrowiu.

 Nie bij i nie znęcaj się nad podopiecznym, za to grozi kara 
więzienia. Jeżeli robi coś niewłaściwie, nie robi tego na złość 
Tobie.

 Gdy zwierzak jest chory udaj się do lekarza weterynarii,  
nie próbuj leczyć go sam, możesz zrobić większą krzywdę.

 Transport może być stresujący dla podopiecznego, staraj się 
przewozić pupila w warunkach bezpiecznych, które ograniczą 
jego stres i nie spowodują cierpienia.

 Nie używaj uprzęży, więzów, kolczatek ani innych urządzeń 
zmuszających zwierzę do przebywania w nienaturalnej pozycji 
i sprawiających mu ból.

 Do obroży/szelek dołącz fiszkę ze swoimi danymi oraz 
zaczipuj koniecznie, dzięki temu gdy zwierze zaginie,  
znajdziesz je. Pamiętaj szukaj go wszędzie, będzie na Ciebie 
czekał.

JAK DBAĆ O ZWIERZĘTA



 Nie kupuj zwierząt na targowisku, giełdzie od ludzi którzy nie mają 
legalnej hodowli (rasowy znaczy rodowodowy), lepiej adoptuj, jest tyle 
potrzebujących miłości zwierząt (sprzedaż zwierząt na targowiskach  
i giełdach jest nielegalna).

 Zaszczep pupila przeciwko wściekliźnie i innym chorobom zakaźnym, 
zmniejszy to ryzyko zachorowania.

 Dbaj o higienę pupila, jego wygląd i otoczenie.
 Nie strasz i nie drażnij zwierzęcia.
 Zapewnij stały dostęp do świeżej wody.
 Jeżeli masz problemy ze zwierzakiem, zgłoś się do zoopsychologa 

/behawiorysty by pomógł znaleźć rozwiązanie.
 Nie zostawiaj zwierzęcia w samochodzie lub pod sklepem (grozi  

to zaginięciem lub nawet śmiercią)
 Gdy spotkasz zwierzę bez opieki lub cierpiące po wypadku  

komunikacyjnym powiadom odpowiednie służby (schronisko, Policję 
lub Straż Miejską).

 Reaguj gdy widzisz cierpienie zwierząt, one nie zasłużyło na taki los.
 Nigdy nie porzucaj pupila, to dla niego niewyobrażalne cierpienie,  

on jest Ci wierny bezgranicznie.



 Widzisz zwierzę krzywdzone, porzucone 
lub potrzebujące pomocy: zawiadom
Animal Patrol Straży Miejskiej, Policję, lokalną 
organizacje ochrony zwierząt.

 Widzisz zwierzę, które ucierpiało w wypadku  
komunikacyjnym: zawiadom  Animal Patrol Straży 
Miejskiej, Policji lub zawieź do lecznicy weterynaryjnej, 
która ma podpisaną umowę z Urzędem Miasta Łodzi.

 Widzisz potrzebujące zwierzę dzikie skontaktuj się z:
Ośrodkiem Rehabilitacji Dzikich Zwierząt w Łodzi, 
Centrum Zarządzania Kryzysowego w Łodzi, Animal 
Patrol Straży Miejskiej.

 Zaginęło Twoje zwierzę:
zamieść w Internecie ogłoszenia, rozwieś ogłoszenia 
papierowe w okolicy, skontaktuj się ze Schroniskiem 
dla Zwierząt w Łodzi, skontaktuj się z lokalnymi  
organizacjami ochrony zwierząt.
!koniecznie ZACHIPUJ i załóż ADRESATKĘ, gdy pupil 
wróci do Ciebie!

 Sprzątaj po swoim psie to nie kupa roboty.
 Pamiętaj, że na terenie Łodzi żyją również  

zwierzęta dzikie (koty, jeże, lisy, ptaki itd.), chronione 
prawnie. Jest to ich naturalny ekosystem, w którym 
żyją. 

 Pamiętaj, że obowiązuje Regulamin utrzymania 
czystości i porządku na terenie miasta Łodzi, gdzie 
określone są zasady dotyczące obowiązków osób 
utrzymujących zwierzęta domowe.

ZWIERZĘTA W MIEŚCIE

OGÓLNE INFORMACJE



WAŻNE

KONTAKTY
 Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa 

Urzędu Miasta Łodzi
42 638-56-88, 42 638-47-14, 42 638-53-73, 
srodowisko@uml.lodz.pl

 Schronisko dla Zwierząt w Łodzi
42 656-78-42

 Ośrodek Rehabilitacji Dzikich Zwierząt w Łodzi
42 617-26-86

 Animal Patrol Straży Miejskiej w Łodzi
986

 Policja
997

 Straż Pożarna
998

 Centrum Zarządzania Kryzysowego w Łodzi
42 638-49-49

 Organizacje ochrony zwierząt z terenu miasta 
Łodzi:
www.schronisko-lodz.pl  
– zakładka „organizacje pozarządowe”

 Informacje o programie ochrony zwierząt  
i zapobiegania bezdomności zwierząt:
www.uml.lodz.pl/dla-mieszkancow/ 
ochrona-srodowiska/zwierzeta/
www.kdozwierzetalodz.wordpress.com 
– zakładka „ UMŁ dla zwierząt”




