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Umowa - Zlecenie 
 
zawarta w dniu 14 lutego 2013r. pomiędzy Gminą Kobyla Góra, zwaną dalej  

„ZLECENIODAWCA”, reprezentowaną  przez Wójta Gminy, mgr Eugeniusza Mortę, a 

Katarzyną Cichosz, zam. Niedźwiedź 77, 63-500 Ostrzeszów,  zwaną dalej 

„ZLECENIOBIORCA”, prowadzącą w miejscu zamieszkania schronisko dla bezdomnych 

zwierząt. 

 

§ 1 

Przedmiotem umowy jest: 
1.Odławianie  przez ZLECENIOBIORCĘ bezdomnych zwierząt domowych i gospodarskich  z 
terenu gminy. 
2.Zapewnienie, przez cały okres przebywania w schronisku, opieki zoohigienicznej 
odłowionym zwierzętom,  zwłaszcza poprzez: 
a)zapewnienie boksu (pomieszczenia) chroniącego je przed zimnem, upałami i opadami 
atmosferycznymi, z dostępem do światła, 
b)utrzymanie czystości i porządku w boksach, oraz otoczeniu schroniska, 
b)zapewnienie wyżywienia zwierząt odpowiednią karmą, 
c) zapewnienie stałego dostępu do wody, 
d) traktowanie zwierząt w sposób humanitarny, 
e) zapewnieniu opieki weterynaryjnej, poprzez lekarza weterynarii, z którym Gmina Kobyla 
Góra podpisała umowę. 
3.  Poszukiwanie nowych  właścicieli dla bezdomnych zwierząt, odłowionych z terenu Gminy 
Kobyla Góra. 
 

 

§ 2 

1. ZLECENIODAWCA zapłaci ZLECENIOBIORCY każdorazowo wynagrodzenie 
(brutto): 

- w wysokości – 594,00 zł ( słownie: pięćset dziewięćdziesiąt  cztery złote 00/100), za 
przyjęcie do schroniska i zapewnienie opieki bezdomnemu zwierzęciu, 
- w wysokości  - 244,00zł ( słownie: dwieście czterdzieści cztery złote 00/100) za 
odłowienie i przewiezienie do schroniska bezdomnego zwierzęcia. 
2. Zapłata wynagrodzenia dokonana zostanie przelewem w ciągu 30 dni po otrzymaniu 

rachunku.  
3. Szacunkową wartość realizacji umowy przyjmuje się do kwoty 10000,00 zł brutto             

( słownie: dziesięć tysięcy złotych  00/100). 

§ 3 
Umowę zawiera się na czas określony tj. do 31 grudnia 2013r.  

 



§ 4 
1. Transport zwierzęcia odbywać się będzie w specjalnie przystosowanym do tego celu 
samochodzie oraz  prowadzony w odpowiednich warunkach, a w szczególności wyposażonego 
w specjalnie wydzieloną za pomocą odpowiedniej siatki przestrzeni tyłu samochodu  
zapewniającą bezdomnemu zwierzęciu odpowiednią temperaturę, wentylację, przestrzeni 
zapewniającej utrzymanie naturalnej pozycji, uwięzi nie powodującej  krępowania, a także  
leżenia i wstawania w czasie transportu. Podłoga pojazdu użytego do transportu musi  posiadać  
odpowiednią nawierzchnię, zapewniającą przyczepność kończyn oraz umożliwiać utrzymanie 
należytej higieny, 
2. Wyłapywanie zwierzęcia odbywać się będzie poprzez zastosowanie w zależności od potrzeb  
pętli mechanicznej, obroży, kagańca, smyczy, broni Palmera, w sposób powodujący minimum 
stresu dla wyłapywanego zwierzęcia, 
3.ZLECENIOBIORCA oświadcza, że posiada  wymagane prawem decyzje dotyczące 
prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt oraz, że  umowa będzie wykonywana w 
miejscu do tego przeznaczonym, w oparciu o wymagane prawem przepisy.  

§ 5 
1. ZLECENIODAWCY przysługuje prawo przeprowadzenia kontroli warunków bytowania 

zwierząt  w schronisku. 
2. Upoważnionymi do przeprowadzenia kontroli są:  referent ds. ochrony środowiska. 
3. W przypadku stwierdzenia, w wyniku kontroli, niewłaściwych warunków bytowania 

zwierząt lub niewłaściwego ich traktowania przez pracowników schroniska, 
ZLECENIODAWCA może rozwiązać umowę z miesięcznym terminem wypowiedzenia, ze 
skutkiem zwrotu wynagrodzeń oraz  zwierząt w terminie  i miejscu wskazanym przez 
ZLECENIODAWCĘ. 

 
§ 6 

1. Wyłapywanie bezdomnych zwierząt przez ZLECENIOBIORCE odbywać się będzie w 
oparciu o zgłoszenie telefoniczne ZLECENIODAWCY i wykonywane będzie bez zbędnej 
zwłoki od chwili otrzymania zgłoszenia, jednak nie dłużej niż w ciągu 24 godzin.  

2. W przypadku  zzwwiieerrzząątt  ssttwwaarrzzaajjąąccyycchh  rreeaallnnee  zzaaggrroożżeenniiee  ddllaa    zzddrroowwiiaa  ii  żżyycciiaa  lluuddzzii,,  reakcja 
ZLECENIOBIORCY  będzie natychmiastowa.  

3. ZLECENIODAWCA udzieli ZLECENIOBIORCY niezbędnych informacji potrzebnych do 
ustalenia miejsca przebywania bezdomnego zwierzęcia. 

§ 7 

Wszelkie zmiany postanowień niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem 
nieważności. 

§ 8 

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

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym  dla  stron.  
 
 Zleceniodawca:            Zleceniobiorca: 
 
    ………………………….      ……………………….. 


