
Umowa  nr 2 /2014 
 

 
Zawarta w dniu 01 lutego 2014 roku    pomiędzy Gminą Lubawka , 58-420 Lubawka Plac Wolności 1 
NIP 614-10-01-909     REGON 230821339 
 reprezentowaną przez : 
Burmistrza Miasta Lubawka- Tomasza Kulona, 
przy kontrasygnacie  
Skarbnika Gminy – Moniki Stanek-Gamoń   zwaną dalej  „Zleceniodawcą”, 
a Stowarzyszeniem Inspektorat Towarzystwa Ochrony nad Zwierzętami „ANIMALS” 78-200 
Białogard ul: Zwycięstwa 58 NIP 672-19-11-143, 
prowadzącym działalność na podstawie ………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
reprezentowanym przez:  
Przewodniczącego zarządu – Jerzego Harłacza  
 zwanym dalej „Przyjmującym” 
 

§ 1 
 
Zleceniodawca powierza Przyjmującemu  zlecenie realizacji zadania publicznego w zakresie 
zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom oraz przetrzymywania ich w schronisku dla zwierząt w 
Białogardzie przy ul. Zwycięstwa 58. 
 

§2 
 

Zakres umowy obejmuje: 
1. Stałą gotowość do świadczeń usług objętych umową, 
2. Przyjęcie do schroniska dla zwierząt w terminie nieprzekraczającym 48 godz. od momentu 

ustnego zgłoszenia. 
3. Przetrzymywanie zwierząt w schronisku zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
4. Przeprowadzenie zabiegów sterylizacji lub kastracji przyjętych zwierząt z wyjątkiem zwierząt 

u których istnieją przeciwwskazania do wykonania tych zabiegów. 
5. Zapewnienie zwierzętom podstawowej opieki weterynaryjnej. 
6. Prowadzenie działań związanych z adopcją zwierząt w celu zapewnienia miejsc do 

przetrzymywania nowo zgłoszonych zwierząt. 
7. Wydatkowanie środków otrzymanych zgodnie z umową bezpośrednio na utrzymanie 

przyjętych zwierząt, w tym na: 
· wynagrodzenia personelu opiekującego się zwierzętami 
· opłat za media 
· utrzymania czystości i porządku, bieżące naprawy i remonty boksów oraz tworzenie 

nowych miejsc dla zwierząt 
· opłacenie usług weterynaryjnych, w szczególności kastracji sterylizacji i szczepień 
· karmę 

 
§ 3 

 
Przyjmujący zlecenie oświadcza, że dysponuje odpowiednim personelem, sprzętem gwarantującym 
prawidłowe wykonanie zadania, oraz posiada odpowiednie zezwolenia do prowadzenia schroniska, 
odłowu i transportu zwierząt.  
 

§ 4 
 

 
1. Zleceniodawca rezerwuje w czasie trwania umowy przyjęcie i opiekę 5szt. bezpańskich psów. 



2. W przypadku wykorzystania limitu określonego w pkt.1 niniejszego paragrafu Zleceniobiorca 
może w ramach posiadanych środków zwiększyć w porozumieniu z Przyjmującym liczbę 
przyjęcia bezpańskich psów zwierząt. 

 
 

§ 5 
 

                                                                           
Do limitu określonego w §4 ust.1 nie wlicza się psów wobec których ustalono właścicieli. 

 
 

§ 6 
 

1. Zleceniodawca zobowiązuje się do zapłaty należności, za każde przyjęte zwierzę w wysokości 
1 700,00 zł brutto, w terminie 14 dni od dnia doręczenia prawidłowo wystawionej faktury.   

2. Fakturę należy wystawić na Gminę Lubawka 58-420 Lubawka  Plac Wolności 1 NIP: 614-10-
01-909. 

 
 

§ 7 
 

W przypadku niedopełnienia warunków określonych w § 6 ust.1 niniejszej umowy przez 
Zleceniodawcę, Przyjmujący zlecenie może zawiesić wykonywane zadanie lub rozwiązać umowę bez 
okresu wypowiedzenia. 
 
 

§ 8 
 
Przyjmujący zlecenie zobowiązany jest do przedłożenia Gminie sprawozdania półrocznego z rotacji 
psów tj. ilości przyjęć, eutanazji, adopcji, upadków i ucieczek w terminie do 01 lutego 2014r i do 15 
lutego 2015r. 
 

§9 
 
Ze strony Zleceniodawcy zleceń może dokonać pracownik Referatu GG Zofia Ditterla. 
 

§10 
 

1. Umowa zostaje zawarta na okres od dnia podpisania do dnia 15.02.2015r. 
2. Umowa może być rozwiązana: 

· w każdym czasie za zgodną wolą stron 
· wskutek wypowiedzenia dokonanego przez jedną ze stron za uprzednim 

jednomiesięcznym okresem wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca 
kalendarzowego. 

 
 

 
§11 

 
1. Wszystkie elementy zmiany treści niniejszej umowy – mogą być dokonane w formie pisemnej 

po rygorem nieważności, w postaci aneksu podpisanego przez obie strony. 
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy 

Kodeksu Cywilnego, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt(Dz.U. z 2013r poz. 
856 z póź. zm.), Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i administracji z dnia 26 
sierpnia 1998r. w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt (Dz.U.z 



1998r.Nr 116, poz.753). 
3. W sprawach spornych wynikłych na tle umowy będzie rozstrzygał sąd właściwy dla 

Zleceniodawcy. 
 

§12 
 

Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach: jeden dla przyjmującego trzy 
dla Zleceniodawcy. 
 
 
 
 
 
ZLECENIODAWCA                                                                      PRZYJMUJĄCY 

 
 
 
 
 
                                                                                                                          
 
 
 



 
 

POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY 
 
 
 
 
W dniu 01.02.2013r pomiędzy Gminą Lubawka reprezentowaną przez: 

 Burmistrza Miasta Lubawka – Tomaszem Kulonem, 

 a 

Panem Łukaszem Paździorem – właścicielem gospodarstwa rolnego, adres zamieszkania:  

Chełmsko Śląskie ul: Powstańców Śląskich 17  

 

 

Zostało zawarte porozumienie następującej treści: 

 

1. Gmina i właściciel gospodarstwa  zawierają porozumienie o współpracy w zakresie 

przyjęcia i opieki nad bezdomnymi zwierzętami gospodarskimi z terenu Gmin Lubawka. 

          Pan Łukasz Paździor zobowiązuje się do przejęcia i opieki nad zwierzętami zapewniając 

warunki zgodne z zasadami dobrostanu zwierząt.   

 

2. Rozpoczęcie wykonania świadczeń strony ustalają na dzień 01.02.2013r. a zakończenie   

do dnia  31.12.2013r. 

 

3. Strony zgodnie ustalają, że porozumienie niniejsze obejmuje świadczenie o charakterze 

bezpłatnym. 

 

4. Gmina poinformowała właściciela gospodarstwa o zasadach wykonywania świadczenia.  

 

5.  Porozumienie sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla    

każdej ze stron. 

 

 

 

        KORZYSTAJĄCY                                   WYKONAWCA  


