
                                                               UMOWA   nr ….1. …/TBZ/2014 

 

Zawarta  w  dniu   16 grudnia  2014 r.  w Turku pomiędzy: 

Przedsiębiorstwem Gospodarki  Komunalnej i  Mieszkaniowej   Sp. z  o.o. w Turku  ul. Polna 4 

zarejestrowanym  w Sądzie Rejonowym w Poznaniu Wydział  IX   KRS pod  Nr 0000162254,kapitał 

zakładowy  52  571 000,00 zł.  reprezentowanym   przez: 

Prezesa  Zarządu Dyrektora  Naczelnego – Mirosława   Wypiora 

Zwanym  dalej   Przedsiębiorstwem    a  

Gminą  Kawęczyn    reprezentowaną   przez: 

Wójta  Gminy  Kawęczyn  -  Jana  Nowaka   

zwaną  dalej w umowie  Gminą  Kawęczyn. 

                                                                                      §   1 

Umowa określa warunki  i zasady  pomiędzy Przedsiębiorstwem a  Gminą   Kawęczyn   w zakresie  
opieki  nad  bezdomnymi  zwierzętami. 

                                                                                      §   2 

Przedsiębiorstwo  ma  za  zadanie  w  szczególności  : 

  1.Przyjmowanie  i przetrzymywanie zwierząt  zagubionych, zbłąkanych i porzuconych lub z innych  

     przyczyn bezdomnych, w szczególności   psów i kotów z obszaru  Gminy Kawęczyn , z wyłączeniem      

     zwierząt  gospodarskich, 

  2.Prowadzenie rejestru  przetrzymywanych zwierząt, 

  3.Zapewnienie  zwierzętom  warunków  zgodnych  z Ustawą  z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie  

      zwierząt (Dz.U. 106,poz.1002 ze zmianami), 

  4.Zapewnienie przetrzymywanym  zwierzętom  opieki   weterynaryjnej w zakresie profilaktyki   
leczenia 

      oraz szczepienia  przeciwko wściekliźnie –na podstawie umowy zawartej z wybraną prze z siebie 

      lecznicą  weterynaryjną. 

  5.Dokładanie starań  mających na celu wydawanie przetrzymywanych zwierząt ich potencjalnym 

      opiekunom   zdolnym zapewnić im należyte i godne warunki  bytowania. 

  6.Usypianie  w sposób humanitarny  zwierząt w przypadkach określonych  w art.33 ustawy z dnia  

      21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (tj .Dz. U. z 2003 r. nr 106 poz.1002 ze  zm.). 



  7.Podejmowanie  działań ,mających na celu ograniczenie populacji zwierząt  w Schronisku. 

  8.Interwencyjne wyłapywanie zwierząt nie  posiadających właścicieli, w przypadku otrzymania  

     takiego  zgłoszenia z dokładnie określonym  miejscem pobytu. 

 9.Opracowanie cennika za pobyt  zwierzęcia w schronisku w zł/dobę stanowiącego integralną 

     część  umowy. 

10.Zmiana kosztów  niezależnych  od  Przedsiębiorstwa  stanowi podstawę do zmiany  ceny za jedną 

      dobę pobytu zwierzęcia w schronisku w drodze aneksu do umowy. 

 

                                                                                     §   3 

1.Wyłapywanie zwierząt, o którym  mowa w § 2 ust.8 odbywać się będzie na wskazanych poniżej, w  

    ust.2-5  zasadach. 

2.Używane przy wyłapywaniu  zwierząt  bezdomnych  urządzenia i środki nie będą  stwarzać   

    zagrożenia  dla ich życia, zdrowia ani zadawać im cierpienia. 

3.Transport  zwierząt odbywać się będzie środkami  do tego celu przystosowanymi  i  będzie  

    prowadzony  zgodnie z warunkami  określonymi w art.24 ust 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r   o 

    ochronie  zwierząt.   

4.W razie potrzeby  zwierzę będzie  miało  zapewnioną  niezwłoczną  pomoc lekarsko-weterynaryjną 

    Na podstawie umowy  zawartej  z wybraną  przez  Przedsiębiorstwo lecznicą  weterynaryjną. 

5.Wyłapywane zwierzęta  będą przewożone bezpośrednio do Schroniska dla zwierząt przy  

    ul.  Granicznej. 

                                                                                     §  4  

Gmina   Kawęczyn   zobowiązuje się   do :  

1.Zgłaszania  do  pogotowia  interwencyjnego informacji o bezdomnych, błąkających się  zwierzętach  

   na  zasadach ustalonych   pomiędzy  stronami. 

2.Wnoszenia  comiesięcznych opłat na podstawie faktury VAT  wystawionej  przez  Przedsiębiorstwo. 

3.Opłata  zostanie ustalona jako iloczyn liczby dni pobytu zwierząt z terenu  gminy  i stawki opłaty w 

    zł/dobę  określonej w  cenniku.  

4.Opłaty, o których  mowa w ust.2 i 3 płatne będą przelewem w ciągu 14 dni od  daty  wystawienia 

    faktury   na rachunek  bankowy wskazany na fakturze. 

                                                                                    §  5 



Dla gminy z terenu ,której  trafi do Schroniska więcej niż 50 sztuk zwierząt w ciągu roku zostanie 
zastosowany  upust.  

                                                                                §   6 

W przypadku  rozwiązania  umowy Gmina  Kawęczyn zobowiązuje się do niezwłocznie  do odbioru 

Przetrzymywanych w schronisku  na jej zlecenie  zwierząt. 

                                                                                §   7 

Umowa obowiązuje od  dnia  1 stycznia  2015 roku  do  31 grudnia  2015 r. 

                                                                                §   8 

Każda  ze stron  może  wypowiedzieć  umowę z 3 miesięcznym okresem  wypowiedzenia. 

Wypowiedzenie  umowy winno być skierowane  na piśmie ,a okres  wypowiedzenia liczony 

będzie  od  pierwszego  dnia  miesiąca następującego po  miesiącu , w którym złożone zostało 

wypowiedzenie. 

                                                                                 §   9 

Wszelkie zmiany do niniejszej umowy będą wprowadzone w drodze pisemnego aneksu pod rygorem 

nieważności. 

                                                                                  §  10 

W sprawach nieuregulowanych  niniejszą  umową mają zastosowanie przepisy kodeksu  cywilnego.  

                                                                                   §  11 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących  egzemplarzach, po jednym dla  każdej  ze stron. 

 

 

 

Przedsiębiorstwo:                                                                                      Gmina   Kawęczyn:      

                                                                     

 

 

 

      

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


