
Umowa Nr  2/OSK/2014 

w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt 

zawarta w dniu 07.01.2014 r. w Nisku pomiędzy: 

Gminą i Miastem Nisko, ul. Plac Wolności 14, 37 -400 Nisko 

reprezentowaną przez: 

Pana mgr Juliana Ozimka – Burmistrza Gminy i Miasta Nisko, zwanego dalej Zleceniodawcą 

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Pana mgr Tadeusza Dziewy 

a 

Lekarzem weterynarii, 

Panem Jerzym Sulikowskim, ul. B. Prusa 24, 37 – 310 Nowa Sarzyna, zwanym dalej 

Zleceniobiorcą 

 

§ 1. Zleceniodawca zleca, a Zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonania następujących usług 

wynikających z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz. 

1002 z późn. zm.), tj.: 

1) odławianie bezdomnych zwierząt; 

2) dokarmianie wolno żyjących kotów; 

3) obligatoryjna sterylizacja albo kastracja odławianych zwierząt; 

4) poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt; 

5) usypianie ślepych miotów; 

6) opieka i przetrzymywanie bezdomnych zwierząt do czasu oddania do schroniska 

lub adopcji; 

7) zapewnienie czasowej opieki zwierzętom gospodarskim odebranym właścicielowi 

we wskazanym gospodarstwie rolnym; 

8) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych 

z udziałem zwierząt. 

 

§ 2. Zleceniobiorca zobowiązuje się do świadczenia usług zgodnie z przepisami prawa w tym 

zakresie na wezwanie przedstawiciela Urzędu Gminy i Miasta w Nisku lub Policji w ciągu 

24 godzin na dobę w stosunku do zwierząt bezdomnych oraz wolno żyjących (dzikich) zwierząt, 

stanowiących zagrożenie dla prawidłowego funkcjonowania gospodarstw domowych, obiektów 

produkcyjnych, obiektów i terenów użyteczności publicznej na terenie Gminy i Miasta w Nisku. 

 

§ 3. 1. Dojazd na miejsce usługi odbywać się będzie własnym środkiem transportu Zleceniobiorcy. 

2. Usługi wykonywane przy użyciu sprzętu i w oparciu o środki i materiały własne Zleceniobiorcy, 



niezbędne do wyłapywania zwierząt i ich leczenia. 

3. Transport uśpionych zwierząt do naturalnego środowiska lub zwłok zwierzęcych do zakładu 

utylizacji realizować będzie Zleceniobiorca. 

 

§ 4. Za wykonanie usług wskazanych w § 1 Zleceniodawca zapłaci Zleceniobiorcy wynagrodzenie 

w następujących wysokościach: 

1). za gotowość świadczenia usług – 250,00 zł. brutto miesięcznie; 

2). za gotowość utrzymania miejsca dla zwierząt gospodarskich w gospodarstwie rolnym 

50,00 zł. brutto miesięcznie; 

3). szczepienie kompleksowe – 40,00 zł. brutto; 

4). odrobaczanie – 10,00 zł. brutto; 

5). wyłapywanie – 40,00 brutto; 

6). przetrzymywanie z wyżywieniem za dobę zwierząt bezdomnych – 8,00 zł. brutto; 

7). przetrzymywanie z wyżywieniem za dobę zwierząt gospodarskich – 40,00 zł. brutto; 

8). kastracja samców – 80,00 zł. brutto; 

9). sterylizacja samic (w zależności od zwierzęcia ) - 100,00 do 150,00 zł. brutto; 

10). odpchlenie – 25,00 zł. brutto; 

11). znieczulanie – 20,00 zł. brutto; 

12). usypianie – 30,00 zł. brutto; 

13). koszt karmy do dokarmiania wolno żyjących kotów rozliczane będą w oparciu o faktury 

jej zakupu; 

14). koszty transportu zwierząt oraz dojazdy do nich rozliczane będą w oparciu o rozporządzenie 

Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu 

dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli 

i motorowerów niebędących własnością pracodawcy (Dz. U. Nr 27, poz. 271 z późn zm.); 

15). utylizacja – 3,00 zł. brutto za kg. 

 

§ 5. Wynagrodzenie, o którym mowa w § 4 płatne będzie przelewem w terminie 14 dni 

po przedstawieniu faktury przez Zleceniobiorcę. 

 

§ 6. Umowa została zawarta na czas określony tj. od dnia zawarcia umowy do 31 grudnia 2016 r. 

 

§ 7.1. Wszelkie zmiany i uzupełnienie niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

2. Każdej ze stron przysługuje prawo wypowiedzenia umowy z 30 dniowym okresem 



wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego. 

 

§ 8. Z tytułu nieterminowego wykonania usług o których mowa w § 1 Zleceniobiorca zapłaci 

Zleceniodawcy kary umowne w wysokości 1% wartości usługi. 

 

§ 9. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

cywilnego. 

 

§ 10. Spory wynikłe z niniejszej umowy strony poddają pod rozstrzygnięcie sądu właściwego    

miejscowo i rzeczowo dla Zleceniodawcy. 

 

§ 11. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym jeden dla 

Zleceniobiorcy i dwa dla Zleceniodawcy. 

 

 

 

 Zleceniodawca      Zleceniobiorca 


