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BP.0003.20.2022 Konin, 30 czerwca 2022 r. 

 

Pan 

Jakub Eltman 

Radny Miasta Konina 

 

Szanowny Panie Radny,  

w odpowiedzi na interpelację Pana Radnego w sprawie obecności szczurów oraz dzikich 

zwierząt w mieście informuję: 

Obowiązek przeprowadzenia deratyzacji na terenie miasta Konina wynika z zapisów 

zawartych w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Konina 

stanowiącym załącznik do Uchwały nr 460 Rady Miasta Konina z dnia 23 grudnia 2020 r. 

W § 26 Regulaminu ustalone zostały obszary przeprowadzenia obowiązkowej deratyzacji 

oraz termin jej przeprowadzenia tj.  co najmniej raz w roku w terminie od 1 marca do 30 

kwietnia lub 1 października do 30 listopada oraz na bieżąco w przypadku wystąpienia 

gryzoni na terenie nieruchomości. 

Wydział Gospodarki Komunalnej realizuje wyżej wymienione zapisy poprzez coroczne 

przygotowywanie zarządzenia w sprawie przeprowadzenia przez właścicieli 

nieruchomości obowiązkowej deratyzacji na terenie miasta Konina. W Zarządzeniu 

określony jest termin oraz sposób przeprowadzenia obowiązkowej deratyzacji. 

Deratyzacja przeprowadzana jest zwykle w terminie od dnia 1 listopada do dnia 30 
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listopada. Termin obowiązkowej deratyzacji na terenie całego miasta Konina podlega 

podaniu do publicznej wiadomości w formie obwieszczenia stanowiącego załącznik do 

Zarządzenia Prezydenta Miasta Konina. Obwieszczenie podlega ogłoszeniu poprzez 

rozplakatowanie na słupach ogłoszeniowych Miasta oraz na stronie Biuletynu Informacji 

Publicznej Urzędu Miejskiego w Koninie. Nadzór nad wykonaniem Zarządzenia w sprawie 

przeprowadzenia obowiązkowej deratyzacji na terenie miasta Konina sprawuje Straż 

Miejska. W ostatnim czasie nie nałożono kar wobec właścicieli i zarządców nieruchomości 

ponieważ nie zachodziła taka konieczność.   

Od 2021 roku miasto corocznie w ramach publicznego konkursu ofert wyłania 

wykonawcę zadania dotyczącego usuwania, transportu i odławiania zwierząt 

nieudomowionych oraz gospodarskich na terenie miasta Konina. W 2021 i 2022 roku 

zadanie to realizuje Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej  

w Koninie, które w tym celu podpisało umowę z lekarzem weterynarii, dokonało zakupu 

broni Palmera do usypiania zwierząt i innego niezbędnego sprzętu do wyławiania  

i transportu zwierząt. Posiada także pomieszczenia do rehabilitacji chorych zwierząt. 

Ponadto PGKiM posiada całodobową służbę interwencyjną w sprawie dzikich zwierząt 

wyposażoną w odpowiedni pojazd do przewozu zwierząt oraz żywołapki do ich 

wychwytywania.  

Zgłoszenia w sprawie wszystkich dzikich zwierząt realizowane są całodobowo poprzez 

Straż Miejską lub Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego. Umowa nie obejmuje 

zdarzeń z udziałem zwierząt domowych, którymi zajmuje się Schronisko dla Zwierząt 

oraz nie obejmuje zdarzeń z udziałem szczurów. 

 

Z wyrazami szacunku 

Piotr Korytkowski 

Prezydent Miasta Konina 
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Do wiadomości: 

Przewodniczący Rady Miasta Konina 
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