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Zapytanie 

Przemysław Staniszewski 

Prezydent Miasta Zgierza 

Szanowny Panie Prezydencie, 

Z ogólnych pozyskanych przeze mnie informacji wynika, iż Miasto Zgierz jest 
w posiadaniu kilku żywołapek, wykorzystywanych przede wszystkim do chwytania kotów 
wolnożyjących dla celów weterynaryjnych itp. 

Z mojej wiedzy wynika, że właścicielem tych pułapek jest Straż Miejska. 

Proszę o udzielenie informacji w zakresie: 

- iloma pułpakami na zwierzęta dysponuje Gmina 

- jakie jednostki nimi dysponują 

- jak często są wykorzystywane i czy są udostępniane „na zewnątrz" np. społecznym 
opiekunom kotów? 

Z poważaniem 

Łukasz Wróblewski 

Radny Miasta Zgierza 
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Pan Łukasz Wróblewski 

Radny Rady Miasta Zgierza 

Szanowny Panie Radny 

Odpowiadając na zapytanie Pana Radnego złożone w dniu 13 maja 2020 roku, 

dotyczące podania ilości i sposobu wykorzystania urządzeń do chwytania zwierząt wolno 

żyjących tzw. żywołapek informuję, że Gmina Miasto Zgierz zakupiła trzy żywołapki w tym 

1 szt. na duże zwierzęta i 2 szt. o wymiarach 80x34x34, sieć weterynaryjną na wysięgniku, 

chwytak na koty z pętlą, chwytek z zaciskiem, sieć na ptaki oraz klatkę do transportu zwierząt 

o wymiarach 76x53x61. Przy czym metalowa klatka żywołowna na duże zwierzęta jest 

w dyspozycji Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. Pozostałym 

sprzętem dysponuje Staż Miejska w Zgierzu. 

Przykładowo można podać, że okresie od dnia 01 kwietnia 2019 r. do 19 maja br, Straż 

Miejska w Zgierzu na zgłoszenia dokonywane przez mieszkańców miasta 18 razy wypożyczyła 

żywołapki, głównie w celu wyłapania wolno żyjących kotów do kastracji/sterylizacji lub 

leczenia. Przy czym należy wskazać, że udostępnianie tych klatek następuje też na zgłoszenia 

dotyczące potrzeby odłowienia przebywających na nieruchomościach kun czy lisów, w celu 

ich alokacji do środowiska naturalnego. Czas wypożyczenia żywołapek ze Straży Miejskiej jest 

w każdym przypadku inny, zależny od danej sytuacji i zazwyczaj wynosi kilka tygodni. 

Z dotychczasowych prowadzonych interwencji wobec zwierząt wolno żyjących 

wynika, że ww. sprzęt jest potrzebny i bardzo pomocny zarówno w zabezpieczaniu tych 

zwierząt w celach związanych z interwencją weterynaryjną, jak i w celach związanych 

z zapewnianiem bezpieczeństwa i porządku publicznego. 



wykonywania Poza ww. okreseNatomiast w celu wykonywania zadań bieżących, 

polegających na odławianiu i transporcie zwierząt, zarówno Straż Miejska w Zgierzu jak i 

Osoba Data Czas zwrotu Numer interwencji lub Gatunek 
Lp. prywatna / wypożyczenia żywołapki sygnatura akt zwierzęcia 

firma żywołapki 
1. Prywatna 09.04.2019 06.04.2019 03214/19 kot 
2. Prywatna 16.04.2019 25.05.2019 03395/19 kot 
3. Prywatna 31.05.2019 24.06.2019 04536/19 kot 
4. Prywatna 19.06.2019 23.06.2019 05172/19 kot 
5. Prywatna 23.07.2019 20.08.2019 SM.5618.253.2019 koty 
6. Prywatna 02.08.2019 10.08.2019 05986/19 lis 
7. Prywatna 10.08.2019 21.08.2019 SM.5618.277.2019 kot 
8. Prywatna 20.08.2019 13.09.2019 06362/19 kuna 
9. Prywatna 20.08.2019 02.09.2019 06368/19 kuna 

10. Prywatna 17.09.2019 23.10.2019 07097/19 kot 
11. Prywatna 25.09.2019 23.10.2019 07308/19 lis 
12. Prywatna 24.10.2019 07.11.2019 08190/19 kot 
13. Prywatna 29.11.2019 02.12.2019 09100/19 kot 
14. Prywatna 29.11.2019 02.02.2020 09102/19 lis 
15. Prywatna 05.12.2019 16.01.2020 09239/19 kot 
16. Prywatna 17.01.2020 02.03.2020 00319/20 kuna 
17. Prywatna 02.03.2020 23.04.2020 01460/20 koty 
18. Prywatna 20.03.2020 03.04.2020 01872/20 kot 
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. na bieżąco korzysta z 

żywołapek. 

Wykaz wypożyczeń dwóch żywołapek będących na stanie Straży Miejskiej 
w Zgierzu od dnia 01.04.2019 r. do dnia 19.05.2020 r. 


