
Projekt zakłada rozbudowę międzygminnego 
schroniska dla psów i kotów o dodatkowy 
budynek związany z funkcją schroniska  
i przeznaczony dla bezdomnych kotów.  
Obszar inwestycji znajduje się w otoczeniu 
terenów niezabudowanych, licznych nieużytków  
i podmokłych łąk oraz od strony północno-
zachodniej lasu. Teren opracowania  zlokalizowany 
jest na terenie istniejącego schroniska dla 
bezdomnych zwierząt i obejmuje fragment działki 
nr 287/28 przy ul. Zwierzynieckiej 1 w Dobrej. 
Główny wjazd na działkę odbywa się z istniejącej 
drogi publicznej w jego północno - zachodnim 
narożniku, a dojazd do budynku poprzez drogę 
wewnętrzną z parkingiem przeznaczonym dla  
osób odwiedzających schronisko. Projektowany 
budynek jest parterowy, niepodpiwniczonym  
i kryty stropodachem płaskim z attyką. W budynku 
przewidziano dwa w pełni wyposażone pokoje 
pobytowe dla kotów lub kociąt z bezpośrednim 
wyjściem na zewnątrz, na częściowo zadaszone-
zacienione wybiegi otoczone z każdej strony 
wolierami. Dodatkowo w budynku zaprojektowano 
trzy pokoje z izolatkami, z dwunastoma modułami 
wydzielonych klatek oraz pomieszczenie 
pielęgnacji kotów.  

2. „Budowa domu kota w schronisku dla bezdomnych zwierząt w Dobrej”  
      nazwa skrócona: „Dom kota”- Gmina Dobra;  
      realizację przedsięwzięcia ukończono w sierpniu 2017 r.  

Zagospodarowanie terenu 

Kubatura budynku - 710,16 - m3 
Powierzchnia zabudowy domu kota - 177,54 m2 
Powierzchnia zabudowy budynku  
razem z wybiegami - 228,89 m2 
Wydzielona część działki nr 287/28 objęta 
opracowaniem - 3364,66 m2 



2. „Budowa domu kota w schronisku dla bezdomnych zwierząt w Dobrej” nazwa skrócona: „Dom kota”- Gmina Dobra;  
     realizację przedsięwzięcia ukończono w sierpniu 2017 r.  

Inwestycja została w całości sfinansowana z budżetu czterech gmin:  
Gminy Dobra, Kołbaskowo, Nowe Warno i Gminy Police.  
 
Wartość prac: 1 023 668,64 zł., w tym wkład poszczególnych Gmin wyniósł:  
• Dobra – 403 317, 46 zł  (w tym dofinansowanie w kwocie: 72 000,00 zł 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej) 
• Kołbaskowo – 307 100,59 zł 
• Police – 307 100,59 zł 
• Nowe Warpno – 6 150,00 zł 























 





 


