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„Mruczek – mój sąsiad” 

 
 

Społeczny projekt w sprawie bytowania 

kotów wolno żyjących  

na terenie miasta Białegostoku 
 
 
 

Zgodnie z art. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt 
(z późn. zm.) zwierzę jako istota żyjąca, zdolna do odczuwania 

cierpienia, nie jest rzeczą, a człowiek jest mu winien poszanowanie, 
opiekę i ochronę. 

 
Koty wolno żyjące, nie są zwierzętami bezdomnymi, dlatego powinny 

być traktowane zgodnie z art. 21 ustawy o ochronie zwierząt z dnia 21 

sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt (z późn. zm.), który mówi: 
„Zwierzęta wolno żyjące stanowią dobro ogólnonarodowe i powinny mieć 

zapewnione warunki rozwoju i swobodnego bytu (...)”. 
 

 
1. Koty wolno żyjące stanowią dobro ogólnonarodowe i powinny mieć 

zapewnione warunki rozwoju i swobodnego bytu. Obowiązki nałożone ww. 

ustawą spoczywają na całym społeczeństwie w równym stopniu, zarówno na 

osobach fizycznych jak i prawnych, obejmują zarządców zasobów 

mieszkaniowych oraz władze miasta. 

2. Koty wolno żyjące są stałym, nieodłącznym elementem ekosystemu miasta. 

Jako jedyny naturalny sprzymierzeniec ludzi w walce z gryzoniami zapobiegają 

obecności i rozmnażaniu się myszy i szczurów, które mogą stanowić 

zagrożenie dla ludzi.  

3. Pomieszczenia piwniczne budynków są naturalnym miejscem bytowania 

kotów. Poprzez podjęcie właściwych działań ich obecność nie będzie uciążliwa 

dla mieszkańców, dlatego proponujemy: 



a) tworzenie bezpiecznych kocich azyli w obrębie piwnic np. w nieużywanych 

pomieszczeniach, wydzielonych częściach korytarza, z możliwością 

swobodnego wyjścia i wejścia dla kotów (dostosowany otwór lub okienko); 

b) pomieszczenie przeznaczone na ten cel powinno być zabezpieczone przed 

dostępem osób postronnych oraz dostępem kotów do pozostałych 

pomieszczeń piwnicznych, stały dostęp należy zapewnić opiekunowi zwierząt; 

c) ustawianie regularnie sprzątanych kuwet w korytarzach piwnic, 

zabezpieczenie pomieszczeń piwnicznych przed dostępem kotów w razie 

konieczności; 

d) w celu wyeliminowania nieprzyjemnych zapachów można stosować 

preparaty do dezynfekcji i neutralizatory 

e) aby zapobiegać stratom ciepła okienka piwniczne należy przystosować 

przez wykonanie w nich niewielkich otworów (pozwalających swobodnie 

przejść kotom) lub montowanie okienek uchylnych; 

f) propagowanie wśród mieszkańców zasad humanitarnego traktowania 

zwierząt. 

4. W związku z koniecznością kontroli liczebności populacji kotów wolno 

żyjących powinny być one poddawane zabiegom sterylizacji/kastracji. 

5. Pozbawianie kotów ich dotychczasowego miejsca bytowania, przymusowe 

przesiedlanie jest działaniem łamiącym przepisy o ochronie zwierząt. Zwierząt 

tych nie wolno pozbawiać ich schronienia. Zamykanie zwierząt w 

pomieszczeniach bez możliwości wyjścia jest szczególnym okrucieństwem, 

skazującym je na śmierć z głodu i pragnienia. 

6. Tworzenie domków, budek dla kotów jest wskazane jedynie w przypadku, 

kiedy nie miał one dotychczas stałego schronienia. Zlokalizowane ona mogą 

być jedynie w miejscach gwarantujących zwierzętom bezpieczeństwo i ochronę 

przed psami, ruchem drogowym oraz osobami postronnymi. 

7. Działania podejmowane wobec kotów powinny się odbywać z 

poszanowaniem praw zwierząt oraz przy bezwzględnym wymogu 

humanitarnego ich traktowania. 

8. Ze względu na ochronę, do jakiej zobowiązuje ustawa o ochronie zwierząt 

działania podejmowane przez zarządców i administracje budynków oraz 

władze miejskie, mające na celu uregulowanie norm życiowych kotów wolno 

żyjących powinny być podejmowane w uzgodnieniu z organizacjami 

działającymi na rzecz zwierząt oraz społecznych opiekunów kotów. 


