
                                                                                                                                        

 

 

REGULAMIN 

REJESTRACJI SPOŁECZNYCH OPIEKUNÓW KOTÓW WOLNO ŻYJĄCYCH NA 

TERENIE GMINY MIEJSKIEJ KRAKÓW 

 

1. Społecznym opiekunem kotów wolno żyjących może zostać każda pełnoletnia osoba 

sprawująca opiekę nad kotami wolno żyjącymi na terenie Gminy Miejskiej Kraków. 

2. W celu zarejestrowania się jako społeczny opiekun kotów wolno żyjących należy złożyć do Wydziału 

Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa os. Zgody 2, 31-949 Kraków wniosek rejestracji  

społecznego opiekuna kotów wolno żyjących na terenie Gminy Miejskiej Kraków (załącznik–  wniosek 

rejestracji społecznego opiekuna kotów wolno żyjących na terenie Gminy Miejskiej Kraków). 

3. Dane zawarte we wniosku zamieszczane są przez Urząd Miasta Krakowa w „Rejestrze społecznych 

opiekunów kotów wolno żyjących”. 

4. „Rejestr społecznych opiekunów kotów wolno żyjących” prowadzony jest przez Urząd Miasta  

Krakowa w formie papierowej i elektronicznej. 

5. W celu zweryfikowania danych zawartych we wniosku pracownicy Wydziału Kształtowania 

Środowiska Urzędu Miasta Krakowa mogą dokonać wizji lokalnej miejsca/miejsc 

bytowania/dokarmiania kotów. W przypadku stwierdzenia wskazującego na składanie 

nieprawdziwych informacji, społeczny opiekun zostanie wykreślony z „Rejestru społecznych 

opiekunów kotów wolno żyjących”. 

6. Społeczny opiekun kotów wolnożyjących zobowiązany jest powiadomić Wydział Kształtowania 

Środowiska Urzędu Miasta Krakowa o zmianie liczebności kotów wolno żyjących objętych opieką oraz 

o innych zmianach danych podanych we Wniosku.  

7. Społeczny opiekun kotów wolno żyjących zobowiązany jest do: 

a) współpracy z zarządcą terenu w zakresie sprawowania opieki nad zwierzętami, 

b) utrzymania czystości w miejscach dokarmiania kotów, 

c) udziału w akcjach organizowanych przez Wydział Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa   

mających na celu realizację aktualnego Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 

zapobiegania bezdomności zwierząt. 

d) uczestnictwa w spotkaniach informacyjnych organizowanych przez Wydział Kształtowania 

Środowiska Urzędu Miasta Krakowa dotyczących realizacji aktualnego programu opieki nad 

zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Krakowie. Brak obecności 

społecznego opiekuna kotów wolno żyjących co najmniej na jednym spotkaniu w roku spowoduje, 

że zostanie on pozbawiony możliwości uzyskania bezpłatnej karmy dla kotów wolno żyjących.                     

8. Wydział Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa na prośbę społecznego opiekuna kotów      

wolno żyjących wyda pisemne potwierdzenie rejestracji – ważne przez rok od daty jego wydania 

(załącznik – potwierdzenie rejestracji społecznego opiekuna kotów wolno żyjących na terenie Gminy 

Miejskiej Kraków).  

9. Społeczny opiekun kotów wolno żyjących zarejestrowany w Urzędzie Miasta Krakowa jest 

uprawniony do:   

a) skorzystania z bezpłatnych zabiegów kastracji, sterylizacji oraz wybranych szczepień ochronnych 

przeznaczonych dla kotów wolno żyjących w lecznicach weterynaryjnych z którymi Urząd Miasta 

Krakowa współpracuje (do wyczerpania środków przeznaczonych na to zadanie),                                  



 

po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu terminu zabiegu lub szczepienia z wybraną lecznicą 

weterynaryjną;  

b) otrzymania skierowania na odbiór środków przeciwko pasożytom wewnętrznym oraz przeciw 

inwazji pasożytów zewnętrznych u kotów wolno żyjących (do wyczerpania środków przeznaczonych 

na to zadanie); 

c) otrzymania bezpłatnej karmy w celu dokarmiania kotów wolno żyjących w okresie zimowym.  

10. Społeczny opiekun kotów wolno żyjących zarejestrowany w Urzędzie Miasta Krakowa zobowiązany 

jest do zapoznania się z: 

a)  ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt; 

b) aktualnie obowiązującym Programem opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miejskiej Kraków; 

c) Informacją dotyczącą kotów wolno żyjących (załącznik –  koty wolno żyjące). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


