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Zwracam się do Państwa z prośbą o zainstalowanie w miejscach bytowania kotów
wolnożyjących, ocieplanych domków aby zapewnić im przetrwanie zimowych miesięcy.

Jestem mieszkanką osiedla Gwiazdy, które jest częścią Dzielnicy Zawodzie, piszę w imieniu grupy osób,
którym leży na sercu los zwierząt, szczególnie kotów wolnożyjących z naszej dzielnicy.

W całym mieście Katowice, również na terenie naszej dzielnicy, bytuje spora liczba tych zwierząt.
Dbamy o nie w miarę naszych możliwości, dokarmiamy je, w miarę możliwości leczymy i sterylizujemy.
Niestety często brak jest środków na dokarmianie kotów wolnożyjących podczas miesięcy zimowych, a co
najważniejsze brak jest miejsc w których koty mogłyby spędzać trudne miesiące zimowe.

Inne miasta poradziły sobie z taką sytuacją budując specjalne ocieplane domki dla kotów, które są ustawiane
w miejscach egzystowania wolnożyjących kotów.
Najlepszym przykładem są miasta Gdańsk, Poznań lub Kraków, gdzie opieka nad kotami wolnożyjącymi
działa już naprawdę dobrze, można to zobaczyć min.w następujących artykułach internetowych:

• Czteropokojowe domki dla kotów trafią do Gdańska(serwis tvn24.pl)
• Gdańsk pomaga. Kolejne domki dla kotów(serwis gdański.pl)
• Domki dla kotów w Gdańsku, 100 kolejnych zwierzaków otrzyma schronienie

(gdansk.naszemiasto.pl).
•

Sąsiednie miasto, Dąbrowa Górnicza, prowadzi podobną akcję. Zostały ustawione mieszkania dla kotów
( https://www.facebook.com/telpoltv/videos/9452221356240811 ).

Obecnie koty wolnożyjące chronione są przez prawo, i zgodnie z Ustawą dnia 21 sierpnia 1997 r. o
Ochronie Zwierząt, Rozdział 6 - Zwierzęta wolno żyjące (dzikie) /Art. 21.który mówi, że:
"Zwierzęta wolno żyjące stanowią dobro ogólnonarodowe i powinny mieć zapewnione warunki
rozwoju i swobodnego bytu".
JESTEŚMY WIĘC, JAKO SPOŁECZEŃSTWO, ODPOWIEDZIALNI ZA TE STWORZENIA.



Aby zapewnić taki swobodny byt potrzebne są zwiększone środki na dokarmianie kotów wolnożyjących w
miesiącach zimowych oraz zainstalowanie w miejscach bytowania kotów ocieplanych domków.
Dlatego też bardzo proszę o konkretną pomoc w formie wyznaczenia kwoty na budowę takich domków,
oraz pomoc w rozmowach z administratorami terenów, na których bytują koty wolnożyjące ,celem
uzyskania zgody na ich rozmieszczenie.

z góry dziękuję za zapoznanie się z niniejszym pismem, oraz za ,mam nadzieję, konkretną pomoc,
dziękuję w imieniu swoim oraz grupy osób życzliwych zwierzętom, a także ,oczywiście, wszystkich
zainteresowanych kotów wolnożyjących.
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