
UCHWAŁA Nr 73 

RADY MIASTA KONINA 

z dnia 27 lutego 2019 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 2018 r., poz. 994 ze zm.) i art. 11a 

ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2019 r., poz. 122) 

Rada Miasta Konina uchwala: 

PROGRAM OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI ORAZ ZAPOBIEGANIA 

BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT NA TERENIE MIASTA KONINA 

Rozdział 1. 

Postanowienia ogólne 

§ 1. 

Ilekroć w programie jest mowa o: 

1. Mieście – należy przez to rozumieć Miasto Konin. 

2. Prezydencie – należy przez to rozumieć Prezydenta Miasta Konina. 

3. Wydziale Gospodarki Komunalnej – należy przez to rozumieć Wydział Gospodarki 

Komunalnej Urzędu Miejskiego w Koninie, który jest komórką organizacyjną 

Urzędu. 

4. Straży Miejskiej – należy przez to rozumieć Straż Miejską w Koninie, która jest 

komórką organizacyjną Urzędu. 

5. Programie – należy przez to rozumieć program opieki nad zwierzętami bezdomnymi 

oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Konina. 

6. Schronisku – należy przez to rozumieć Schronisko dla bezdomnych zwierząt 

w Koninie przy ul. Gajowej 7a. 

§ 2. 

Koordynatorem Programu jest Prezydent Miasta Konina. 

§ 3. 

Realizatorami programu są: 

1. Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Koninie. 

2. Straż Miejska w Koninie. 

3. Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce Oddział w Koninie - podmiot 

wyłoniony w konkursie na realizację zadania pn.: Prowadzenie schroniska dla 

bezdomnych zwierząt w Koninie przy ul. Gajowej 7a”, zgodnie z ustawą z dnia 

24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 

z 2018 r., poz. 450 ze zm.). 
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4. Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce Oddział w Koninie - podmiot 

wyłoniony w konkursach na realizację zadań w ramach Konińskiego Budżetu 

Obywatelskiego na 2019 rok pn.: ,,Pomoc i opieka nad zwierzętami bezdomnymi” 

oraz ,,Kastracja i leczenie kotów wolno żyjących”, zgodnie z ustawą z dnia 

24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 

z 2018 r., poz. 450 ze zm.) 

5. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Koninie, 

ul. M. Dąbrowskiej 8, 62-500 Konin.  

6. Organizacje pozarządowe, których statutowym celem działania jest ochrona 

zwierząt. 

Rozdział 2. 

Cel i zadania programu 

§ 4. 

Celem programu jest: 

1. Zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie miasta Konina, 

2. Opieka nad zwierzętami bezdomnymi. 

§ 5. 

Program obejmuje realizację następujących zadań: 

1. Zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt. 

2. Opiekę nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie. 

3. Odławianie bezdomnych zwierząt. 

4. Ograniczenie populacji bezdomnych zwierząt poprzez obligatoryjną sterylizację albo 

kastrację zwierząt w schronisku dla zwierząt.  

5. Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt. 

6. Usypianie ślepych miotów. 

7. Wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt 

gospodarskich. 

8. Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych 

z udziałem zwierząt. 

9. Edukację mieszkańców Miasta Konina w zakresie opieki nad zwierzętami. 

10. Elektroniczne znakowanie (czipowanie) psów w schronisku. 

Rozdział 3.  

Opieka nad zwierzętami 

§ 6. 

Zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt: 
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1. Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu miasta Konina realizują: 

a) Miasto Konin poprzez zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku, 

b) Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce Oddział w Koninie prowadzące 

schronisko dla bezdomnych zwierząt w Koninie przy ul. Gajowej 7a, poprzez 

przyjmowanie zwierząt bezdomnych dostarczanych do schroniska przez Straż 

Miejską, Policję oraz członków organizacji pozarządowych, których statutowym 

celem jest ochrona zwierząt. 

2. Do schroniska nie są przyjmowane koty wolno żyjące, z wyłączeniem przypadków, 

w których zwierzęta te uległy wypadkom komunikacyjnym i wymagają pomocy 

lekarsko-weterynaryjnej. Do schroniska nie są przyjmowane również psy 

doprowadzone przez właścicieli chcących pozbyć się zwierzęcia. W takich 

sytuacjach możliwa jest pomoc schroniska i organizacji społecznych w znalezieniu 

psu nowego właściciela. Do tego czasu zapewnienie opieki zwierzęciu jest 

obowiązkiem dotychczasowego właściciela. 

§ 7 

Opiekę nad kotami wolno żyjącymi, w tym ich dokarmianie, sprawuje Towarzystwo 

Opieki nad Zwierzętami w Polsce Oddział w Koninie, wyłoniony w konkursach na 

realizację zadań w ramach Konińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2019 rok pn.: 

,,Pomoc i opieka nad bezdomnymi zwierzętami” oraz ,,Kastracja i leczenie kotów wolno 

żyjących”, zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego 

i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r., poz. 450 ze zm.). Opieka na kotami wolno żyjącymi 

realizowana jest poprzez: finansowanie leczenia i zabiegów weterynaryjnych, wdrożenie 

programu sterylizacji i kastracji, zakup karmy, leków i szczepionek, tworzenie azyli dla 

kotów wolno żyjących oraz edukację mieszkańców Konina.  

§ 8. 

Odławianie bezdomnych zwierząt z terenu miasta Konina realizuje Towarzystwo Opieki 

nad Zwierzętami w Polsce Oddział w Koninie prowadzące schronisko dla bezdomnych 

zwierząt w Koninie przy ul. Gajowej 7a, przy pomocy Straży Miejskiej. 

§ 9. 

Ograniczenie populacji bezdomnych zwierząt poprzez obligatoryjną sterylizację albo 

kastrację zwierząt w schronisku dla zwierząt oraz kastrację psów i kotów, których 

właściciele zamieszkują na terenie Miasta Konina realizują: 

1. Schronisko dla bezdomnych zwierząt w Koninie przy ul. Gajowej 7a poprzez 

obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt w schronisku. 

2. Miasto Konin poprzez dofinansowanie kosztów zabiegów kastracji psów i kotów 

oraz usypiania ślepych miotów, zgodnie z poniższymi zasadami: 

1) Dofinansowanie może otrzymać właściciel zwierzęcia (kota lub zaczipowanego 

psa), który zamieszkuje na terenie miasta Konina; przy czym kastracji można 

poddać maksymalnie dwa zwierzęta w ciągu 1 roku kalendarzowego. Usypianie 

ślepego miotu traktowane jest jako jeden zabieg. 
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2) Warunkiem otrzymania dofinansowania jest: 

a) złożenie przez właściciela zwierzęcia wniosku o dofinansowanie kosztów zabiegu 

kastracji lub uśpienia ślepego miotu - osobiście - w Wydziale Gospodarki 

Komunalnej Urzędu Miejskiego w Koninie, ul. Wojska Polskiego 2, 62-500 Konin, 

pokój 206; 

b) okazanie przez właściciela zwierzęcia dokumentu potwierdzającego uiszczenie 

opłaty z tytułu posiadania psa lub dokumentu potwierdzającego zwolnienie z takiej 

opłaty oraz zaświadczenia o aktualnym szczepieniu zwierzęcia przeciwko 

wściekliźnie (dotyczy psów). 

3) Właściciel zwierzęcia po złożeniu wniosku i spełnieniu ww. warunków otrzymuje 

skierowanie na zabieg kastracji lub uśpienia ślepego miotu, uprawniający go do 

otrzymania dofinansowania. 

4) Kwoty dofinansowania ustala się następująco: 

Wykaz zabiegów 
Dofinansowanie 

kwota brutto (zł) 

kastracja samic psów 110,00 

kastracja samic kotów 65,00 

kastracja samców psów 55,00 

kastracja samców kotów 40,00 

usypianie ślepych miotów psów (1 

sztuka) 
3,00 

usypianie ślepych miotów kotów (1 

sztuka) 
2,50 

5) Zabiegi wykonywane są przez zakłady lecznicze dla zwierząt, z którymi Miasto 

Konin zawarło umowy na wykonywanie zabiegów kastracji psów i kotów oraz 

usypiania ślepych miotów. Wykaz placówek dostępny jest na stronie internetowej 

Miasta Konina www.konin.pl w zakładce ,,Ochrona zwierząt”. 

6) Zabiegi kastracji psów i kotów oraz usypiania ślepych miotów dofinansowywane są 

przez Miasto Konin do wysokości środków zabezpieczonych w budżecie miasta 

Konina. 

§ 10. 

Poszukiwaniem właścicieli dla bezdomnych zwierząt zajmuje się Towarzystwo Opieki 

nad Zwierzętami w Polsce Oddział w Koninie poprzez promocję adopcji psów i kotów ze 

schroniska oraz publikowanie wizerunku zwierząt przeznaczonych do adopcji. 

http://www.konin.pl/
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§ 11. 

Usypianie ślepych miotów realizuje Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce 

Oddział w Koninie poprzez dokonywanie przez lekarza weterynarii, na podstawie zawartej 

z nim umowy, zabiegów usypiania ślepych miotów zwierząt przebywających w schronisku. 

Miasto Konin udziela również dofinansowania do kosztów zabiegów usypiania ślepych 

miotów na zasadach określonych w § 9 pkt 2.  

§ 12. 

Zapewnieniem miejsca dla zwierząt gospodarskich do czasu ustalenia ich właściciela 

zajmuje się Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. 

w Koninie (na terenie zaplecza parku im. F. Chopina przy ul. Dmowskiego 2 w Koninie).  

§ 13. 

Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych 

z udziałem zwierząt realizowane jest przez Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami 

w Polsce Oddział w Koninie, na podstawie umowy zawartej z Przychodnią Weterynaryjną 

PLAZA przy ul. Okólnej 39 A w Koninie. 

§ 14. 

Edukacją mieszkańców Konina w zakresie opieki nad zwierzętami zajmuje się: 

1. Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce Oddział w Koninie poprzez 

prowadzenie działań edukacyjnych w zakresie odpowiedzialnej i właściwej opieki 

nad zwierzętami, ich humanitarnego traktowania, propagowanie sterylizacji i 

kastracji zwierząt oraz adopcji zwierząt bezdomnych. 

2. Miasto Konin poprzez przekazywanie informacji do zarządców i właścicieli 

nieruchomości na terenie miasta Konina o konieczności udostępnienia wszelkiego 

rodzaju pomieszczeń, mogących pomóc w sprawowaniu opieki przez wolontariuszy 

oraz mieszkańców miasta Konina nad kotami wolno żyjącymi w okresie zimowym.  

§ 15. 

Elektroniczne znakowanie (czipowanie) psów w schronisku realizuje Towarzystwo 

Opieki nad Zwierzętami w Polsce Oddział w Koninie poprzez czipowanie bezdomnych 

zwierząt przyjmowanych do schroniska. 

Rozdział 4. 

Finansowanie programu 

§ 16.  

Na realizację zadań wynikających z Programu, w budżecie miasta Konina na rok 2019 

zabezpieczono środki finansowe w wysokości 510.000,00 zł. Ww. kwota, w zależności od 

potrzeb i możliwości finansowych gminy, może być zwiększona o dodatkowe środki 

finansowe. 
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§ 17. 

Środki finansowe wydatkowane będą poprzez zlecenie zadań publicznych, zgodnie 

z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 

(Dz. U. z 2018 r., poz. 450 ze zm.) oraz na podstawie zawartych umów. 

Rozdział 5. 

Postanowienia końcowe 

§ 18. 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Konina. 

§ 19. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Wielkopolskiego. 

Przewodniczący 

Rady Miasta Konina 

/-/ Wiesław Steinke 
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UZASADNIENIE 

DO UCHWAŁY NR 73 

RADY MIASTA KONINA 

z dnia 27 lutego 2019 roku 

w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 

zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Konina 

Zgodnie z art. 11 ust. 1 oraz art. 11a ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie 

zwierząt (Dz. U. z 2019 r., poz. 122): 

- „Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywanie należy do zadań 

własnych gmin” 

- „Rada gminy wypełniając obowiązek o którym mowa w art. 11 ust. 1, określa, w drodze 

uchwały, corocznie do dnia 31 marca, program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 

zapobiegania bezdomności zwierząt”. 

W związku z powyższym, przygotowany został program opieki nad zwierzętami 

bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Konina, którego 

celem jest zapobieganie bezdomności zwierząt poprzez realizację poniższych zadań:  

 zapewnienie miejsca w schronisku dla zwierząt, 

 opiekę nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie, 

 odławianie bezdomnych zwierząt, 

 ograniczenie populacji bezdomnych zwierząt poprzez obligatoryjną sterylizację albo 

kastrację zwierząt w schronisku dla zwierząt, 

 poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt, 

 usypianie ślepych miotów, 

 wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt 

gospodarskich, 

 zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych 

z udziałem zwierząt, 

 edukację mieszkańców Konina w zakresie opieki nad zwierzętami, 

 elektroniczne znakowanie (czipowanie) psów w schronisku. 

W Programie wskazano koordynatora oraz realizatorów poszczególnych zadań, a także 

wysokość środków finansowych planowanych na ich realizację, które zostały 

zabezpieczone w budżecie miasta. 

Przewodniczący 

Rady Miasta Konina 

/-/Wiesław Steinke 
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