
Zatacznik nr 1

Regulamin

Schroniska dla Bezdomnych Zwierzqt Domowych

"PRZYJACIEL"

Kotliska 13; 99-300 Kutno

§1

Zasady ogolne.

1. Schronisko dla Bezdomnych Zwierza/t Domowych ,,PRZYJACTEL" jest wlasnosciq. prywatna^.

Administracj? i obshig? schroniska prowadzi wiasciciel -Zbigniew Moraczewski.

2. Schronisko o ktorym mowa w ust. 1, przyjmuje bezdomne zwierz?ta domowe od jednostek

administracyjnych i osob fizycznych. Schronisko prowadzi dzialalnosc ushigowa^ - hotel dla

zwierzat.

3. Ilekroc w regulaminie jest mowa o:

a) schronisku rozumie si? przez to Schronisko dla Bezdomnych Zwierzat Domowych

,,PRZYJACIEL" Zbigniew Moraczewski; Kotliska 13; 99-300 p. Kutno; NIP 775-123-58-88; tel.

0048 24 356 05 43; e-mail biuro@przyjaciel.kutno.pl

b) wlascicielu - rozumie si? przez to wlasciciela schroniska tj. pana Zbigniewa Moraczewskiego,

c) zwierz?tach - rozumie si? przez to zwierz?ta domowe,

d) obshidze schroniska — rozumie si? przez to osoby zatrudnione w schronisku.

§2

Podstawowe zadania schroniska.

1. Poprzez swoja^ dziaJalnosc schronisko w miar? mozliwosci prowadzi wszelkie dzialania maja^ce

na celu przeciwdzialanie problemowi bezdomnosci wsrod zwierzat domowych.

2. Przyjmowanie i przetrzymywanie bezdomnych zwierzat z wykorzystaniem odpowiedniej dla

kazdego gatunku infrastruktury.

3. Przyjmowanie zwierzat do hotelu z wykorzystaniem odpowiedniej dla kazdego gatunku

infrastruktury .

4. Zapewnienie zwierz?tom przebywajacym w schronisku wlasciwych warunkow bytowania,

zgodnych z ich podstawowymi potrzebami.

5. Zabezpieczenie weterynaryjne przyj?tych i przetrzymywanych zwierzat.

6. Przekazywanie ze schroniska zwierzaj; do adopcji, sprzedazy.

7. Usypianie w sposob humanitarny zwierzat zgodnie z obowiazujacymi przepisami.



8. Prowadzenie w miar? mozliwosci dziafalnosci informacyjnej i popularyzacyjnej w zakresie

pozyskiwania milosnikow zwierzaj: i ich adopcji ze schroniska.

§3

Przyjmowanie zwierz^t do schroniska.

1. Zwierz^ta przyjmowane sâ  do schroniska w godzinach od 11:00 - 16:00 w dni powszednie.

2. W sytuacjach nadzwyczajnych (np. pogryzienie, wypadek z udzialem zwierz^cia itp.) mozliwe

jest przyj^cie zwierz?cia po uprzednim kontakcie z wiascicielem schroniska poza godzinami

wskazanymi w pkt 1.

3. Bezdomne zwierz?ta przyjmowane sâ  do schroniska od podmiotow posiadaj^cych aktualne

umowy ze schroniskiem.

4. Osoby fizyczne moga^ przekazywac bezdomne zwierz^ta do schroniska po uprzednim

uzgodnieniu warunkow ich przyj^cia z wlascicielem.

5. Ilosc miejsc w schronisku jest ograniczona co limituje przyj^cia od osob fizycznych.

6. Zwierz^ta nowo przyje^e do schroniska sâ  przetrzymywane w oddzielnych pomieszczeniach

celem obserwacji i kwarantanny.

7. Przyjmowane zwierz^ta podlegaja^ ogl^dzinom i opisowi w ich indywidualnych kartotekach

ewidencyjnych.

8. Osobniki odmiennej plci przetrzymuje si^ w oddzielnych boksach.

9. Przyj^cie zwierz^cia do hotelu nastepuje za odplatnoscia^ wg aktualnego cennika.

10. Wlasciciel zwierz?cia oddawanego do hotelu powinien przedstawic swiadectwo szczepienia

oraz poinformowac o stanie psychofizycznym i przyzwyczajeniach zwierz^cia.

11. W wypadku nie odebrania zwierz^cia przez wlasciciela po zakonczeniu okresu hotelowania

zostana^ naliczone oplaty karne wg cennika a w stosunku do wtasciciela zwierz^cia zostana^

wyciqgni^te konsekwencje przewidziane przez wJasciwe przepisy prawa.

§4

Przetrzymywanie zwierzqt i ich adopcja.

1. Przekazane do schroniska zwierz?ta podlegaj^dezynsekcji i szczepieniu.

2. Zwierz^ta przebywajqce w schronisku maja^ zapewnione pomieszczenia i zywienie zgodne ze

stosownymi przepisami w tym zakresie.

3. Zwierz^ta przetrzymywane w schronisku podlegaja^ opiece weterynaryjnej.

4. Wlasciciel, ktorego zwierze znalazto si? w schronisku ma prawo do jego odbioru pod warunkiem

udowodnienia jego wlasnosci oraz okazania aktualnego swiadectwa szczepienia zwierz^cia

[szczepienia ustawowo obowia_zkowe]

5. Zwierz^ta nie odebrane ze schroniska w terminie 14 dni od dnia ich dostarczenia przeznaczone sâ



do adopcji o ile ich stan na to pozwala.

6. Schronisko przeznacza zwierze^a do adopcji po ich zaszczepieniu oraz jesli jest to wymagane

oznaczeniu.

7. Osoba staraja_ca si? o adopcje zwierz^cia ze schroniska powinna okazac si? aktualnym

dokumentem potwierdzaja^cym tozsamosc.

8. Osoba zainteresowana adopcja zwierz?cia ze schroniska powinna zapewnic takiemu zwierz?ciu

odpowiednie warunki wskazane w odr?bnych przepisach.

9. Zwierz?ta ze schroniska nie sâ  przekazywane do adopcji:

a) dzieciom i mtodziezy do lat 18 bez opiekuna;

b) osoba^ nieposiadaja^cym odpowiedniego sprz?tu do przetransportowania zwierz?cia ze schroniska

do miejsca bytowania;

c) osobom nie posiadaja^cym warunkow do ich przyj?cia;

d) osobom wskazujajcym na spozycie alkoholu lub b?da_cymi pod wpfywem innych srodkow

odurzaja^cych;

e) osobom podejrzanym o spekulacj? i handel zwierz^tami;

f) osoba,, ktorym odebrano zwierz? prawomocnym wyrokiem sa^du.

lO.Schronisko nie odpowiada za wypadki losowe (choroba, smierc itp.) powstale w schronisku nie z

winy wlasciciela schroniska.

11.Schronisko kontroluje, o ile to mozliwe, w ci^gu 30 dni od daty wydania zwierz^cia, warunki w

jakich zwierze przebywa i udziela ewentualnych wskazowek nowemu wlascicielowi.

§5

Eutanazja zwierzqt

1. Eutanazji podlegaja^:

a) zwierz?ta nieuleczalnie chore,

b) zwierz^ta, ktore nie rokuja^szans na skuteczne leczenie,

c) zwierz^ta w podesztym wieku niezdolne do samodzielnej egzystencji,

d) urodzone w schronisku slepe mioty (z wyta^czeniem mlodych pozostawionych

przy matce na podstawie osobnych regulacji),

e) zwierz^ta agresywne, nie rokuja^ce poprawy,

f) w pozostalych przypadkach regulowanych odr^bnymi przepisami prawa.

§6

Przepisy porzadkowe.

1. Schronisko jest czynne w godzinach od 11:00 - 15:00 w dni powszednie oprocz czwartkow.

W szczegolnych przypadkach poza tymi godzinami po wczesniejszych ustaleniach z



wlascicielem schroniska.

2. Wst?p na teren schroniska bez obshagi jest bezwzgl?dnie zabroniony.

3. Wst?p na teren schroniska osobom nietrzezwym jest zabroniony.

4. Zabrania si? palenia tytoniu na terenie schroniska.

Interesantowi i osobom odwiedzaja^cym schronisko zabrania si?:

a) zblizania si? do zwierzaj: bez asysty obsJugi;

b) dokarmiania zwierzaj: wlasna^ karmaj

c) draznienia zwierzaj;.

7. Osoby traktuj^ce swoj pobyt w schronisku kontrolnie winne posiadac stosowne upowaznienia do

kontroli (pelnomocnictwo jednostek administracyjnych uprawnionych do kontroli schroniska

wynikaja^ce ze stosownych przepisow).

§7

Postanowienia koricowe.

1. Regulamin obowia_zuje na terenie schroniska.

2. Osoby nie stosuja_ce si? do regulaminu winny opuscic niezwfocznie teren schroniska.

3. Wiasciciel nie ponosi odpowiedzialnosci za zdarzenia wynikJe z nieprzestrzegania

regulaminu na terenie schroniska.

4. Regulamin obowi^zuje od dnia ogloszenia.

5. Traci moc dotychczasowy regulamin schroniska.

SCHRONISKO DZIALA NA PODSTAWIE WPISU DO EWIDENCJI DZIALALNOSCI

GOSPODARCZEJ O NUMERZE 6411/23/91



Zatqcznik nr 2
do umowy R6.6140.7.2.2013
zdnia 19.12.2013 roku

Lp.

1

2

3

4

Czynnosci

Sterylizacja suki

Kastracja psa

Chipowanie psa

Eutanazja miotu nowonarodzonego (slepego)

przywiezionego do schroniska bez matki

Cena Brutto

350,00 zt.

200,00 zt.

55,00 zt.

60,00 zt.

Zleceniobiorca:

GMINA
87-731W;.
tel.54
REGON:910866459 f«P«9i-]::


