
WOLNE KOTY  

w MIEŚCIE WROCŁAW 

We Wrocławiu - Mieście Spotkań możesz spotkać nie tylko 

ludzi, ale też koty.  
 

Koty wolno żyjące bytują na podwórkach, w ogródkach  

lub w piwnicach. Nie mają właścicieli, więc nie są 

zwierzętami bezdomnymi.  
 

Wszystkie koty mają instynkt łowcy, który nakazuje  

im zabijać gryzonie - nawet gdy ich nie zjadają, bo są syte. 

Obecność kotów i ich zapach odstrasza szczury, gryzonie nie 

gniazdują w miejscach bytowania kotów - swych 

naturalnych wrogów.  
 

Koty wolno żyjące pomagają mieszkańcom Wrocławia  

w zahamowaniu rozprzestrzeniania się myszy i szczurów  

oraz roznoszonych za ich pośrednictwem niebezpiecznych 

chorób. 
 

W Mieście Spotkań przyjemniej jest spotkać kota niż 

szczura, nieprawdaż?! 
 

Dlatego „wolnym kotom” będącym częścią ekosystemu 

miejskiego należy się szacunek. 

Jeśli jako opiekun kotów stałeś się ofiarą agresywnych 

zachowań ze strony innych osób, jeżeli ktoś Ci groził, 

uderzył, czy w inny sposób naruszył Twoją 

nietykalność – zadzwoń do swojego Dzielnicowego! 
 

 

W przypadkach nagłych, wymagających 

natychmiastowej interwencji zawsze dzwoń  

na numer alarmowy 997 lub 112 

 

Gdy zobaczysz chore lub ranne zwierzę dzwoń 

bezzwłocznie na poniższe numery czynne całodobowo: 

 

(71) 310 06 46  

Straż Miejska Wrocławia Oddział Ochrony Środowiska 

 

501 334 268  

Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt (karetka pogotowia) 

 

 

Dane kontaktowe Dzielnicowego możesz znaleźć tutaj: 
http://www.wroclaw.policja.gov.pl/pl/kontakt/twoj_dzielnicowy/ 

oraz w aplikacji „Moja Komenda” 

http://www.wroclaw.policja.gov.pl/pl/kontakt/twoj_dzielnicowy/


Czasami potrzebna jest im także pomoc. Koty wolno żyjące 

mają swoich sojuszników. Są nimi społeczni opiekunowie, 

którzy wiedzą, że: 

Kot potrzebuje schronienia. Musi nim być bezpieczne, 

suche i ciepłe pomieszczenie. W piwnicy należy otworzyć 

okienko lub zamontować specjalne okienko uchylne.   

Domki dla kotów sprawdzą się tylko w przypadku kotów, 

które nie mają innego schronienia pod warunkiem,  

że zostaną ustawione w spokojnych i najlepiej 

ogrodzonych miejscach (np. z daleka od śmietników, 

ruchliwych ulic i chodników).  

Kot potrzebuje terytorium. Miejsce, w którym mieszkają 

koty podlega ochronie. Nie wolno ich stamtąd przesiedlać. 

Koty złapane w celu leczenia, sterylizacji lub kastracji  

i oznakowania powinny wrócić do miejsca pierwotnego 

bytowania. Sterylizacja bądź kastracja to jedyny skuteczny  

i humanitarny sposób kontroli liczebności kotów wolno 

żyjących. W końcu liczba dostępnych terytoriów dla kotów 

jest ograniczona! 

Kot potrzebuje pokarmu i wody. Koty wolno żyjące 

powinny być regularnie dokarmiane, najlepiej codziennie, 

o tej samej porze, a ilość pokarmu trzeba racjonalnie 

dopasować do ich możliwości. Po zakończonym posiłku 

należy uprzątnąć naczynia.  

Kot potrzebuje spokoju. Wszelkie przypadki znęcania się 

nad kotami wolno żyjącymi powinny być niezwłocznie 

zgłaszane odpowiednim służbom, a miejsce i sposób opieki 

uzgadniane z zarządcą budynku. 

Kot potrzebuje czystości. Miejsce, w którym są karmione 

koty powinno być regularnie sprzątane. W ten sposób 

można nie tylko zachować higienę otoczenia, ale też 

uniknąć konfliktów z mieszkańcami budynku.  

Kot jest objęty opieką prawną. Społeczny opiekun kotów 

powinien opierać swoje działania na: 

 Ustawie o ochronie zwierząt z dnia 21 sierpnia 1997 r.  

(z późniejszymi zmianami), określającej główne zasady 

ochrony zwierząt, w tym kotów wolno żyjących. 

 Uchwale Rady Miejskiej Wrocławia „Program opieki nad 

zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 

zwierząt na terenie Gminy Wrocław  

(Uchwała LII/1247/18 z dnia 15 marca 2018). 

 Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie 

Wrocławia (na mocy uchwały nr XXVIII/567/16 Rady 

Miejskiej Wrocławia  z dnia 7 lipca 2016 r.) oraz zapisami 

ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. 

 Apelu o zachowanie humanitarnej postawy  w stosunku 

do kotów wolno żyjących oraz objęcie ich opieką  

i ochroną, szczególnie  w trudnym dla nich okresie 

zimowym. 

Tegoroczny apel: http://bip.um.wroc.pl/artykul/376/30248/apel 

-o-humanitarna-postawe-w-stosunku-do-wolno-zyjacych-kotow. 

 Cyklicznych i otwartych dla mieszkańców spotkaniach 

Grupy Dialogu Społecznego dot. kotów wolno żyjących: 

https://www.wroclaw.pl/rozmawia/gds-zwierzat 

-w-miescie. 


