
POROZUMIENIE
DOTYCZĄCE ODŁOWÓW INTERWENCYJNYCH BEZDOMNYCH PSÓW

NA TERENIE MIASTA I GMINY ŁOSICE

a ) - Porozumienie zawarto dnia 12 stycznia 2012 roku pomiędzy Urzędem Miasta i Gminy Łosice, a
Schroniskiem Dla Bezdomnych Zwierząt Nowodwór 21-100 Lubartów na czas nieokreślony, z
możliwością rozwiązania przez każdą ze stron, w każdej chwili, bez podania przyczyn , z
zachowaniem czternastodniowego okresu wypowiedzenia.
b ) - Porozumienie dotyczy ewentualnej możliwości przekazania schronisku zlecenia na odłów
interwencyjny i przyjęcie do schroniska bezdomnych zwierząt z terenu miasta i gminy Łosice.
c ) - Ostateczną decyzję o przyjęciu zgłoszenia do realizacji lub odmowie jego wykonania, podejmuje
schronisko.

§2
Schronisko informuje, że usługa „odłowu interwencyjnego" zawiera w sobie następujące elementy:

a) - dojazd do zamawiającego
b) - schwytanie lub odbiór wskazanego psa z określonego w zgłoszeniu miejsca
c) - niezwłoczny transport zwierzęcia do schroniska
d) - odrobaczenie, odpchlenie, badanie, trwałe elektroniczne oznakowanie (czipowanie), szczepienia

profilaktyczne, a w razie konieczności sterylizację, eutanazję, oraz wszelkie inne zabiegi
weterynaryjne niezbędne dla danego zwierzęcia

e) - w przypadku zwierząt agresywnych, które zaatakowały człowieka, obserwację weterynaryjną w
kierunku wścieklizny, eutanazję i przekazanie zwłok zwierzęcia do zakładu utylizacji

f) - opiekę, obsługę, wyżywienie, oraz w przypadku zwierząt wytypowanych do dalszej adopcji,
dołożenie starań w poszukiwaniu nowych opiekunów

§ 3
Opłata za usługę odłowu interwencyjnego jest jednorazowa, zawiera w sobie podatek VAT 23% ,
wynosi brutto 2460,00 NPL ( dwa tysiące czterysta sześćdziesiąt złotych) od każdego zwierzęcia i będzie
płatna w formie przelewu na konto schroniska w ciągu siedmiu dni od daty uwidocznionej na fakturze
VAT

§ 4
Jeżeli schronisko nie zdoła odłowić wskazanego zwierzęcia, lub z jakichś przyczyn odstąpi od przyjętego
do realizacji zgłoszenia podczas jego wykonywania, gmina nie ponosi absolutnie żadnych kosztów.

§5
Porozumienie sporządzono w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

P O D P I S A N O

Gmina

Mias URZĄD MIASTA > G^INI
08-200 ŁOSiCt"

ui- Piłsudskiego *S
tó '831357-^2. fe!.fe (83) 357-27-01

Schronisko




