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UMOWA nr RG.6140.2.2013 

Zawarta w dniu 11 lutego 2013r. w Turku pomi^dzy: 
Przedsi^biorstwem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Turku, ul. Polna 4, 
zarejestrowanym w S^dzie Rejonowym w Poznaniu Wydzial IX KRS pod Nr KRS 
0000162254, kapitat zaktadowy 51 133 000,00 zt reprezentowanym przez: 
Prezesa Zarz^du Dyrektora Naczelnego - Mirostawa Wypiora 
zwanym dalej Przedsi^biorstwem 
a • 
Gmin^Brudzew reprezentowan^ przez: 
Wojta Gminy Brudzew - Cezarego Krasowskiego 
zwan^ dalej w umowie Gmin^. 

§ 1 
Umowa okresla warunki i zasady wspolpracy pomi^dzy Przedsi^biorstwem a Gmin^ w 
zakresie opieki nad bezdomnymi zwierz^tami w Schronisku dla bezdomnych zwierzat w 
Turku. 

§ 2 
Przedsi^biorstwo ma za zadanie w szczegolnosci: 

1. Przyjmowanie i przetrzymywanie zwierzat zagubionych, zbt^kanych i porzuconych lub z 
innych przyczyn bezdomnych, w szczegolnosci psow i kotow z obszaru Gminy, 
z wyl^czeniem zwierzat gospodarskich. 

2. Prowadzenie rejestru przetrzymjrwanych zwierzat, 
3. Zapewnienie zwierz^tom warunkow zgodnych z Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o 

ochronie zwierzat ( Dz. U. Nr 106,poz.l002 ze zmianami). 
4. Zapewnienie przetrzymywanym zwierz^tom opieki weterynaryjnej w zakresie 

profilaktyki leczenia oraz szczepienia przeciwko wsciekliznie- na podstawie umowy 
zawartej z wybran^ przez siebie lecznic^ weterynaryjn^. 

5. Doktadanie staran majacych na celu wydawanie przetrzymywanych zwierzat ich 
potencjalnym opiekunom, zdolnym zapewnic im nalezyte i godne warunki bytowania. 

6. Usypianie w sposob humanitamy zwierzat w przypadkach okreslonych w art. 33 ustawy 
z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierzat (tj. Dz. U . z 2003r.,nr 106 poz.1002 ze 
zm.). 

7. Podejmowanie dzialan, majacych na celu ograniczanie populacji zwierzat w Schronisku. 
8. Interwencyjne wytapywanie zwierzat nie posiadaj^cych wtascicieli, w przypadku 

otrzymania takiego zgloszenia z doktadnie okreslonym miejscem pobytu. 
9. Opracowanie cennika za pobyt zwierz^cia w schronisku w zl/dob^ stanowi^cego 

integraln^ cz^sc umowy. 
10. Zmiana kosztow niezaleznych od Przedsifbiorstwa stanowi podstaw? do zmiany 

ceny za jedn^ dob^ pobytu zwierz^cia w schronisku w drodze aneksu do umowy. 

§ 3 
1. Wylapywanie zwierzat, o ktorym mowa w § 2 ust. 8 odbywac si^ b^dzie na wskazanych 

ponizej, w ust. 2- 5 zasadach. 
2- Uzywane przy wylapywaniu zwierzat bezdomnych urz^dzenia i srodki nie b^d^ stwarzac 

zagrozenia dla ich zycia, zdrowia ani zadawac im cierpienia. 
I • Transport zwierzat odbywac si? b^dzie srodkami do tego celu przystosowanymi i b^dzie 
I prowadzony zgodnie z warunkami okreslonymi w art.24 ust 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 

r. o ochronie zwierzat. 



4. W razie potrzeby zwierz? b^dzie miato zapewnion^ niezwloczn^ pomoc lekarsko-
weterynaryjn^, na podstawie umowy zawartej z wybran^ przez Przedsi^biorstwo lecznic^ 
weterynaryjn^. 

5. Wytapywane zwierz^ta b^d^ przewozone bezposrednio do Schroniska dla zwierzat przy ul. 
Granicznej. 

§ 4 
Gmina zobowi^zuje si? do: 
1. Zgtaszania do pogotowia interwencyjnego informacji o bezdomnych, bl^kaj^cych si? 

zwierz?tach na zasadach ustalonych pomi?dzy stronami. 
2. Wnoszenia comiesi?cznych oplat na podstawie faktury V A T wystawionej przez 

Przedsi^biorstwo. 
3. Opiata zostanie ustalona jako iloczyn liczby dni pobj1;u zwierzat z terenu gminy i stawki 

oplaty w zl/dob? okreslonej w cenniku. 
4. Oplaty, o ktorych mowa w ust. 2 i 3 ptatne b^d^ przelewem w ci^gu 14 dni od daty 

wystawienia faktury na rachunek bankowy wskazany na fakturze. 

§ 5 
Dla gminy z terenu, ktorej trafi do Schroniska wi?cej niz 50 sztuk zwierzat w ci^gu roku 
zostanie zastosowany upust. 

§ 6 
W przypadku rozwi^zania umowy Gmina zobowi^zuje si? niezwtocznie do odbioru 
przetrzymywanych w schronisku na jej zlecenie zwierzat. 

§ 7 
Umowa obowi^zuje od dnia 11 lutego 2013r. do dnia 31 grudnia 2014r. 

§8 
Kazda ze stron moze wypowiedziec umow? z 1 miesi?cznym okresem wypowiedzenia. 
Wypowiedzenie umowy winno bye skierowane na pismie, a okres wypowiedzenia liczony 
b?dzie od pierwszego dnia miesi^ca nast?puJ4cego po miesi^cu, w ktorym zlozone zostato 
wypowiedzenie. 

§ 9 
Wszelkie zmiany do niniejszej umowy b^dq wprowadzane w drodze pisemnego aneksu pod 
rygorem niewaznosci. 

§10 
W sprawach nieuregulowanych niniejsz^ umowq maj^ zastosowanie przepisy kodeksu 
cywilnego. 

§ 1 1 
Umow? sporzqdzono w dwoch jednobrzmi^cych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze 
stron. // 

•1 



zat^cznik nr 1 do umowy dot. funkcjonowania i eksploatacji Schroniska dla 
bezdomnych zwierzat w Turku 

CENNIK 
na uslug^ przetrzymywania zwierzqt w schronisku 

Zwierz? Koszt pobytu w zt/dob^ Zwierz? 

netto Podatek Vat 

1 Pies 11,64 + Vat wg 
obowî zuĵ cych 

przepisow 

2 Kot 9,31 + Vat wg 
obowî zuĵ cych 

przepisow 

3 Ptak 5,82 + Vat wg 
obowî zuĵ cych 

przepisow 

W przypadkach nietypowych, nieokreslonych w cenniku koszt zostame ustalony 
indywidualnie dla danego zwierz?cia. ^ / / 


