
UMOWA NR 1/2013 
 
 

 Zawarta w dniu 10 stycznia 2013 roku w Rudnikach pomiędzy: 
Gminą Rudniki reprezentowaną przez: 
mgr inż. Andrzej Pyziaka – Wójta Gminy 
zwaną dalej „Zleceniodawcą” 
a 
Panią Gabrielą Bartoszek zam. ul. Dworcowa 24, 47-120 Żędowice, prowadzącą 
działalność pod nazwą P.U.P.H. „GABI” z siedzibą ul. Dworcowa 24, 47-120 Żędowice, 
zarejestrowaną w ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Burmistrza 
Zawadzkiego pod nr 810/1997 NIP 756-155-01-44 REGON 531315480, zwaną dalej 
„Zleceniobiorca” 
 
 

§ 1 
 

Zleceniodawca zleca, z Zleceniobiorca przyjmuje do wykonania usługę polegającej na 
wyłapaniu bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Rudniki wraz z umieszczeniem ich w 
schronisku prowadzonym przez: 

1. Fundację„Mali Bracia” w Opolu ul. Ligudy 12, 45-102 Opole 
2. S.O.S. dla zwierząt w Chorzowie –Maciejowicach ul. Antoniów 1, 41-508 

Chorzów 
 

§ 2 
 

1. Zleceniodawca zleci Zleceniobiorcy usługę o której mowa w § 1 w przypadku  
wystąpienia konieczności wyłapania bezdomnego zwierzęcia. 
2. Zleceniobiorca zobowiązuje się do przystąpienia do wykonywania czynności w 

terminie do czterech godzin od telefonicznego zgłoszenia zdarzenia. Zleceniobiorca 
zobowiązuje się udostępnić numer telefonu 24 godziny na dobę. 

3. Ustala się przedstawicieli celem należytego wykonania umowy: 
1) ze strony Zleceniodawcy Łukasz Sykulski        602 196 764 
2) ze strony Zleceniobiorcy Gabriela Bartoszek   506 132 566 

 
 

§ 3 
 

1. Wynagrodzenie przysługuje Zleceniobiorcy w przypadku wykonania usługi i 
potwierdzenia jej wykonania przez Zleceniodawcę. 

2. Potwierdzeniem wykonania usługi będzie: 
- kserokopia faktury dotyczącej przyjęcia bezpańskiego zwierzęcia do jednego 

ze schronisk wymienionych w § 1; 
- refaktura za usypianie ślepych miotów lub za obligatoryjną sterylizację lub 

kastrację 
- protokół sporządzony na okoliczność wyłapania zwierzęcia z podpisem osoby 

obecnej podczas tych czynności /sołtys/pracownik urzędu/; 
3. Strony ustalają umowne wynagrodzenie w następującej wysokości: 

1) za wyłapanie bezdomnego psa w terenie (wraz z szukaniem)– 580,00 zł brutto, 



2) za wyłapanie bezdomnego kota w terenie (wraz z szukaniem) – 600,00 zł 
  brutto, 

3) za odebranie bezdomnego zwierzęcia z miejsca przetrzymania – 540 zł brutto, 
4) za poszukiwanie właściciela dla wyłapanego zwierzęcia tzw. adopcja 

zwierzęcia – 540,00 zł brutto, 
5) za zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku – koszt 

przyjęcia dorosłego psa i kota do schroniska/Fundacji „Mali Bracia” w Opolu-
861,00  zł brutto  lub  do  Fundacji  S.O.S.  dla  zwierząt  w  Chorzowie-
Maciejkowicach- koszt 984,00 zł brutto, 

6) za przyjęcie bezdomnego szczeniaka lub kociątka do Fundacji „Mali Bracia” w 
Opolu– koszt 799,50 zł brutto, 

7) za usypianie ślepych miotów – wg. faktury wystawionej przez weterynarza 
(refaktura kosztów) 

8) za obligatoryjną sterylizację lub kastrację wyłapanego bezdomnego zwierzęcia 
– w ramach opłaty za schronisko, a w przypadku adopcji - wg. faktury 
wystawionej przez weterynarza (refaktura kosztów), 

9) za koszt dojazdu do Gminy Rudniki i transport zwierzęcia do schroniska – 
240,00 zł brutto,  

10) za przetrzymanie zwierzęcia (na życzenie Gminy) – 27 zł za dobę  
11) za podjęcie czynności wyłapania bezdomnych zwierząt ze skutkiem 

negatywnym, tzn. Zleceniobiorca podejmuje próby wyłapania zwierzęcia przez 
2 dni a zwierzę oddala się w nieznanym kierunku (Zleceniobiorca przyjeżdża 
do wskazanej przez pracownika urzędu miejscowości i w terenie podejmuje 
czynności wyłapania bezpańskiego zwierzęcia)        - koszt 450,00 zł brutto 

12) podjęcie ww. czynności w dni wolne od pracy – 220, 00 zł, 
13) obligatoryjna sterylizacja lub kastracja wyłapanego bezdomnego zwierzęcia 

zawarta jest w opłacie za oddanie bezdomnego zwierzęcia do schroniska.  
 

4. W razie potrzeby zastosowania środków uspakajających zwierzęta, i po 
wcześniejszym uzgodnieniu tego faktu ze Zleceniodawcą, koszt tych środków będzie 
ponosił Zleceniodawca. 

 
§ 4 

 
1. Wynagrodzenie płatne będzie po potwierdzeniu wykonanej usługi przez 

Zleceniodawcę i wystawieniu przez Zleceniobiorcę faktury. 
2. Wynagrodzenie płatne będzie przelewem na konto wskazane na fakturze w terminie 

14 dni od otrzymania faktury przez Zleceniodawcę. 
3. Za datę zapłaty przyjmuje się datę złożenia przelewu bankowego przez 

Zleceniodawcę. 
 

§ 5 
 

4. Zleceniobiorca zapłaci Zleceniodawcy kary umowne w wysokości 50% sumy kwot 
brutto o których mowa w § 3 ust. 3 pkt. 3, 5, 9 gdy Zleceniodawca odstąpi od umowy 
z powodu okoliczności, za które odpowiada Zleceniobiorca, 

5. W razie nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy 20 % sumy kwot brutto 
o których mowa w § 3 ust. 3 pkt. 3, 5, 9 za każde naruszenie. 

 
§ 6 



 
1. Umowę zawiera się na czas określony od 10.01. 2013r. do 31 grudnia 2013r. 
2. Zleceniodawca może umowę rozwiązać w każdym czasie, gdy Zleceniobiorca nie 

wykonuje należycie postanowień wynikających z umowy. 
 
 

§ 7 
Zmiana treści niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

 
 

§ 8 
 

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy kodeksu cywilnego, 
ustawy o ochronie zwierząt oraz w sprawach procesowych, przepisy kodeksu postępowania 
cywilnego. 
 

§ 9 
 
Sprawy sporne rozpoznaje sąd właściwy dla Zleceniodawcy. 
 
 

§ 10 
 

Umowę sporządza się w trzech jednobrzmiących egz., w tym 2 egz. dla Zleceniodawcy, 
1 egz. dla Zleceniobiorcy. 
 
 
 
Zleceniodawca:                             Zleceniobiorca: 
 
 

 
 


