
 

UCHWAŁA Nr 290 

RADY MIASTA KONINA 

z dnia 24 lutego 2016 roku 

 

w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi  
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Konina 

 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust.1 i art. 42 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1515 ze zm.) i art. 11a 
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013 r., poz. 856 ze zm.) - 
Rada Miasta Konina uchwala, co następuje:  

 
§ 1. 

 
Przyjmuje się program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 
zwierząt na terenie miasta Konina w brzmieniu załącznika do niniejszej uchwały.  
 

§ 2. 
 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Konina. 
 

§ 3. 
 

Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem 1 kwietnia 2016 roku i podlega opublikowaniu 
w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. 
 
 
                                                                            Wiceprzewodniczący 
                                                                            Rady Miasta Konina 
 
                                                                          /-/ Tadeusz Wojdyński  



UZASADNIENIE 

do Uchwały Nr 290 

Rady Miasta Konina 

z dnia 24 lutego 2016 roku 

 
w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi 
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Konina 

 
 

 
Zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013 r., poz. 856 ze zm.) 

zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom naleŜy do zadań własnych gmin, a do 
kompetencji Rady Gminy naleŜy przyjęcie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi 
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt (art. 11a ust. 1 ww. ustawy).  

Realizując ten obowiązek ustawowy, został przygotowany Program zapobiegania 
bezdomności zwierząt na terenie miasta Konina, który stanowi załącznik do niniejszej 
uchwały. Reguluje on zasady opieki nad bezdomnymi zwierzętami i ograniczania problemu 
ich bezdomności.  
Celem Programu jest w szczególności:  
 

- edukacja mieszkańców Konina w zakresie opieki nad zwierzętami; 
-  zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych 

z udziałem zwierząt; 
- obligatoryjna sterylizacja albo kastracja zwierząt w schroniskach dla zwierząt; 
- zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt; 
- sprawowanie opieki nad kotami wolno Ŝyjącymi, w tym ich dokarmianie; 
- poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt; 
- odławianie bezdomnych zwierząt; 
- usypianie ślepych miotów; 
- wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt 

gospodarskich. 
      

W Programie wskazano koordynatora, realizatorów poszczególnych zadań oraz 
wysokość środków finansowych planowanych na ich realizację. Zostały one przedstawione 
w formie tabelarycznej, w odniesieniu do poszczególnych jednostek realizujących Program 
(Załącznik do Programu). 

 
 

Środki na realizację zadań wynikających z programu będą uwzględniane corocznie 
w budŜecie Miasta Konina. 

 
Zastępca Prezydenta  
     Miasta Konina 

  
                                                                                               Sebastian Łukaszewski 

 
 


