
UMOWA 
 

 
Zawarta w dniu ………….. 2013 r. pomiędzy Gminą Orla, z siedzibą i adresem ul. A. Mickiewicza 

5, 17-106 Orla, NIP 543-215-42-50, REGON 050659600, reprezentowaną przez: 

Pana Piotra Selwesiuka – Wójta Gminy Orla  

zwaną dalej „Gminą” 

a Zygmuntem Dworakowskim prowadzącym Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt we wsi Radysy 
13, 12-230 Biała Piska NIP 849-145-86-51 REGON 511348259 
zwanym w dalszej części umowy ,,Schroniskiem’’- została zawarta umowa o następującej treści: 
 

§ 1 
Schronisko zobowiązuje się na zlecenie Gminy do wyłapywania bezdomnych psów na terenie gminy 
Orla oraz utrzymania ich w schronisku. 

§ 2 
1. Usługa, o której mowa w § 1 wykonywana jest na ustne lub pisemne zlecenie Gminy. 

2. Osobą odpowiadającą w Gminie za realizację umowy jest Ewa Dmitruk. 

§ 3 
1. Za odłowienie i utrzymanie w schronisku psów ustala się wynagrodzenie jednorazowe w 

wysokości 1 350 zł (słownie złotych: jeden tysiąc trzysta pięćdziesiąt) brutto za jedną sztukę. 
2. Kwota, o której mowa w ust. 1 uwzględnia koszty ewentualnej kastracji lub sterylizacja 

zwierzęcia. 
3. Wynagrodzenie będzie płatne przelewem na konto Schroniska w ciągu 14 dni od daty otrzymania 

faktury przez Urząd Gminy Orla. 

§ 4 
Schronisko zobowiązane jest do przestrzegania przepisów zawartych w ustawie z dnia 21 sierpnia 
1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U nr 111 poz.724 z późn.zm.) oraz rozporządzenia MSWiA z dnia 26 
sierpnia 1998 r. w sprawie zasad i warunków wyłapywania zwierząt (Dz.U.nr116 poz.753) 

§ 5 
Do obowiązków Schroniska należy: 
1) chwytanie i dostarczanie zwierząt do schroniska ,  
2) prowadzenie obserwacji nowoprzyjętych zwierząt w okresie kwarantanny,  
3) kompleksowa opieka nad zwierzętami przebywającymi w schronisku, w tym zapewnienie  

odpowiedniego pożywienia, dostępu do świeżej wody, ochrony przed warunkami atmosferycznymi 
oraz opieki weterynaryjnej,  

4) prowadzenie działań mających na celu znajdowanie zwierzętom opiekunów,  
5) prowadzenie obligatoryjnej sterylizacji lub kastracji zwierząt przebywających w schronisku, 
6) usypianie ślepych miotów. 

 



§ 6 
Schronisko zobowiązuje się do 24 godzinnej gotowości (7 dni w tygodniu oraz we wszelkie święta) do 
odłowu i transportu zwierząt. 

§ 7 
Umowa została zawarta na czas określony od dnia podpisania umowy do dnia 31 marca 2014 r. 

§ 8 
W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego. 

§ 9 
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla Gminy i jeden 
egzemplarz dla Schronisko. 
 

 
 

Gmina:        Schronisko: 

 
 
 
 
 
 


