
Porozumienie

w sprawie wyłapywania i odbioru zwierząt z terenu gminy Konarzyny

zawarte w dniu 01 marca 2006 r. pomiędzy Urzędem Gminy Konarzyny reprezentowanym
przez mgr inż. Marię Kozłowską- Wójtem Gminy Konarzyny zwanym w dalszej części
umowy „zleceniodawcą", a
Panem Romanem Rocławskim właścicielem przedsiębiorstwa „Rakarnia" Skup zwierząt
padłych oraz odpadów poprodukcyjnych Lipienice ul. Gdańska 89-620 Chojnice zwanym w
dalszej części porozumienia „zleceniobiorcą" następującej treści:

Zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonania za zryczałtowaną cenę następujących
czynności:

l . za wyłapywanie wałęsających się psów, dla których ustalenie właściciela jest
niemożliwe 400 zł + 7% VAT, za złapanie psa żywego i dostarczenie go do
schroniska. Ryczałt obejmuje wszystkie składniki kosztów zleceniobiorcy.

2. Za odbiór i transport zwierząt padłych z gminnych terenów publicznych. Za zwierzę o
wadze do 20 kg 60 zł + 7% VAT oraz l zł + 7% VAT za każdy kilogram zwierzęcia
powyżej 20 kg.

§2

Zleceniobiorca dokonywać będzie wyłapywania zwierząt i odbioru padliny niezwłocznie i
tylko na zlecenie zleceniodawcy lub osoby przez niego upoważnionej .

§ 3

Porozumienie zostało sporządzone w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla
każdej ze stron.
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Aneks nr l

do porozumienia zawartego dnia 01 marca 2006 r. pomiędzy Gminą Konarzyny ul. Szkolna 7 NIP:
555-19-35-350 reprezentowaną przez Wójta Gminy Panią Marię Kozłowską,

a Panem Romanem Rocławskim właścicielem przedsiębiorstwa „Rakarnia" Skup zwierząt padłych
oraz odpadów poprodukcyjnych ul. Gdańska 6 Lipienice 89-620 Chojnice

dot. odbioru zwierząt z terenu gminy Konarzyny

IV.

§1

W tytule porozumienia skreśla się wyraz „i odbioru"
W wierszu pierwszym porozumienia wyrazy „Urzędem Gminy" zastępuje się wyrazami
„Gminą Konarzyny"
W § l w pkt l skreśla się wyrazy „ i dostarczenie go do schroniska".
W § l dodaje się punkt 3 w brzmieniu:
3. Porozumienie zawiera się na czas nieokreślony.

§2

Inne warunki porozumienia pozostają bez zmian.

§3

Aneks sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach.
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