OPINIA NR 18/2020
PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA
Z DNIA 21 lutego 2020 r.
w sprawie poprawki do projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie przyjęcia
Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na rok 2020 – druk nr 1004.
Na podstawie § 30 ust. 4 pkt 4 Statutu Miasta Krakowa stanowiącego załącznik do uchwały Nr XLVIII/435/96
Rady Miasta Krakowa z dnia 24 kwietnia 1996 roku w sprawie Statutu Miasta Krakowa (Dz. Urz. Woj.
Małopolskiego z 2019 r. poz. 7074) postanawia się, co następuje:

Opiniuje się negatywnie poprawkę wniesioną przez Pana Łukasza Wantucha – Radnego
Miasta Krakowa, do załącznika projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie przyjęcia
Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na
rok 2020 (druk nr 1004).
UZASADNIENIE
Propozycja Radnego Miasta Krakowa Pana Łukasza Wantucha dotycząca trzymania psów
w mini-schroniskach wewnątrz budynku lub w konstrukcjach zewnętrznych oraz trzymania
kotów w budynkach urzędowych zostaje zaopiniowana negatywnie:
1. Radny proponuje utworzenie mini-schronisk, dlatego też tworzenie tego typu miejsc
wymaga przeanalizowania możliwości ich prowadzenia pod kątem zgodności
z obowiązującymi przepisami prawa. Zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 11 marca
2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt
(Dz. U. z 2018 r. poz. 1967) przez „schronisko dla zwierząt” – rozumie się miejsce
przeznaczone do opieki nad zwierzętami domowymi spełniające warunki określone
w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 czerwca 2004 r.
w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia schronisk dla
zwierząt.
Zasady opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz przetrzymania są regulowane
odrębnymi przepisami wymagane jest m.in.:
a) dokument potwierdzający prawidłowe zgłoszenie zamiaru prowadzenia
schroniska dla zwierząt Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii właściwemu ze
względu na miejsce prowadzenia działalności, zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 2
ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu
chorób zakaźnych zwierząt.
b) określenie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się
o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed
bezdomnymi zwierzętami oraz w zakresie prowadzenia schroniska dla
bezdomnych zwierząt zawiera Uchwała Rady Miasta Krakowa
Nr LXXXII/1079/09 z dnia 7 października 2009 r.
2. Oprócz przeszkód natury prawnej co do możliwości realizacji propozycji Radnego
Pana Łukasza Wantucha istnieją również przeszkody techniczne, a przede wszystkim
wynikające z organizacji Urzędu Miasta Krakowa.
Budynki Urzędu Miasta Krakowa nie są przystosowane do tworzenia wewnątrz
nich mini-schronisk, a także nie posiadają właściwych miejsc do stworzenia
konstrukcji zewnętrznych pozwalających na właściwe zabezpieczenie zwierząt

(woliery dla kotów takie jak w schronisku). Zwierzęta przebywające
w schronisku mają zapewnioną opiekę weterynaryjną, pomieszczenia poddawane są
codziennej dezynfekcji, czego nie można zapewnić w budynkach UMK.
Urząd Miasta Krakowa nie zdecyduje się na przyznawanie dodatków
do wynagrodzenia pracownikom decydującym się na dokonanie adopcji psa lub kota.
Zgodnie z projektem, środki te miałyby na celu pokrycie kosztów jedzenia zwierząt
i ewentualnego korzystania z usług weterynarza. Urząd stoi na stanowisku, że
wynagrodzenie pracowników powinno mieć związek z ilością i jakością
wykonywanych przez nich merytorycznych obowiązków służbowych.
3. Najistotniejszym zastrzeżeniem jednak do proponowanej poprawki jest brak
uwzględnienia tzw. czynników behawioralnych tj. wpływu na zachowanie
i samopoczucie zabieranych czasowo zwierząt. Zwierzę, które często zmienia
otoczenie jest bardziej podatne na stres i z całą pewnością nie czuje się też
komfortowo.
Budynki urzędu są miejscami przebywania licznych osób, głośnych rozmów, pracy
urządzeń drukujących oraz telefonów. Przebywanie zwierząt podczas obsługi klientów
urzędu może rodzić ryzykowne sytuacje w tym także narażać na wystąpienie alergii,
bądź niechęci, gdyż nie wszystkie osoby odwiedzające urząd wykazują empatyczne
zachowania w stosunku do zwierząt.
Zabieranie zwierząt tylko na weekend, czy też na wakacje, nie jest dobrym
rozwiązaniem z uwagi na potrzeby zwierzęcia do stałego miejsca przebywania
i przywiązania do człowieka. Trzeba mieć na uwadze przede wszystkim fakt, że
zwierzęta ze schroniska najczęściej zostały już w swoim życiu porzucone – raz lub
wiele razy. Niektóre zwierzęta są mniej odporne na stres i mają większe problemy
przystosowawcze, szczególnie dotyczy to zwierząt starszych, które mogą reagować
silnym lękiem i agresją. Co przy przyjmowaniu stron może być ryzykowne.
Reasumując należy podkreślić, że pracownicy Urzędu Miasta Krakowa pomimo braku
zapisów uchwały Rady Miasta Krakowa niejednokrotnie dali wyraz swojej empatii
i zaangażowania dokonując adopcji psów i kotów, zapewniając im opiekę w swoich
gospodarstwach domowych czy biorąc udział w różnego rodzaju akcjach mających na celu
wsparcie schroniska dla zwierząt - zbiórkach pokarmu, wyposażenia itp. dobrym przykładem jest
tu zaopiekowanie się bezdomnym zdziczałym kotem przy budynku na ul. Stachowicza 18.
Urzędnicy są świadomi potrzeb i czynnie włączają się w różnego rodzaju akcje nie pozostając
obojętnymi. Natomiast na pewno istnieje potrzeba aktywizacji środowisk mieszkańców dużych
osiedli. Rozwiązanie problemu jakim jest bezdomność zwierząt wymaga kompleksowych
działań profilaktycznych, obejmujących znakowanie i ewidencjonowanie wszystkich zwierząt
oraz wprowadzenie realnych zachęt do stosowania kastracji i sterylizacji. Umieszczanie zwierząt
w schroniskach oraz intensywna akcja adopcyjna są ostatnimi z ważnych elementów procesu
ograniczania bezdomności.

