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zawarta w dniu 10 listopada 2016 roku pomiędzy:
Fundacją na Rzecz Bezdomnych Zwierząt „Radość Psiaka" KRS:0000278316
NTP: 787 203 80 98, 62-120 Wapno, Rusiec 15 reprezentowaną przez:
Wandę Jerzyk - Prezesa Fundacji, zwanego dalej Zleceniobiorcą
a
Gminą Trzebnica reprezentowaną przez:
Daniela Buczaka - Sekretarza Gminy Trzebnica,
przy kontrasygnacie Barbary Krakowskiej - Skarbnika Gminy Trzebnica,
zwaną w dalszej części umowy Zleceniodawcą

§ 1

Przedmiotem umowy jest zlecenie zadań z zakresu zapewnienia opieki nad bezdomnymi
zwierzętami określonymi w art.l l ust. l ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt
(Dz.U.2013.856j.t)

§2

Zleceniobiorca zobowiązuje się do przyjmowania do prowadzonego przez
Zleceniobiorcę schroniska dla zwierząt bezdomnych psów i kotów z terenu Gminy
Trzebnica.
Przyjęcie zwierzęcia musi być potwierdzone w formie protokołu. W protokole
umieszcza się informacje niezbędne do zidentyfikowania zwierzęcia oraz dane osoby
przekazującej i przyjmującej.

§ 3

Bezdomne zwierzęta określone w § 2 dowożone będą do schroniska staraniem i na
koszt Zleceniodawcy, wyłącznie przez Straż Miejską w Trzebnicy lub przedsiębiorcę
działającego na zlecenie Zleceniodawcy realizującego zadania określone ustawą o
ochronie zwierząt, w terminach i godzinach otwarcia schroniska, po uprzednim
telefonicznym uzgodnieniu tego ze Zleceniobiorcą.

§4

Za przyjmowanie i utrzymywanie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Trzebnica w
schronisku Zleceniodawca płacić będzie stawkę 7 zł (słownie: siedem złotych)
dziennie za każdego przebywającego w nim psa lub kota, płatną miesięcznie, na
podstawie faktury, w terminie 14 dni od jej dostarczenia Zleceniodawcy.
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2. Jeżeli ilość zwierząt przyjętych w okresie obowiązywania umowy z terenu Gminy
Trzebnica, utrzymywanych w schronisku w tym samym czasie, przekroczy 20 sztuk,
dalsze przyjmowanie zwierząt uzależnione będzie od dysponowania przez schronisko
wolnymi miejscami.

3. Raz na kwartał Zleceniobiorca będzie dołączał do faktury informację o liczbie
przebywających w schronisku zwierząt z Gminy Trzebnica, w tym również o liczbie
adopcji, eutanazji, śmierci z przyczyn naturalnych itp.

4. Należność za wykonaną usługę przekazywana będzie na konto Zleceniobiorcy tj. Bank
Zachodni WBK, Oddział Szamotuły 64109013910000000116835284

§5

1. Zleceniobiorca zobowiązuje się za kwotę określoną w § 4 przyjmować do schroniska
zwierzęta z terenu Gminy Trzebnica i ponosić wszelkie koszty związane z ich
utrzymaniem, opieką weterynaryjną oraz innymi działaniami związanymi z bieżącym
utrzymaniem zwierząt.

2. Zleceniobiorca zobowiązuje się, z chwilą przyjęcia zwierzęcia, do niezwłocznego
podjęcia działań zmierzających do ustalenia jego właściciela lub przekazania
zwierzęcia nowemu właścicielowi w ramach umowy adopcyjnej.
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Z chwilą przyjęcia zwierzęcia Zleceniobiorca przejmuje odpowiedzialność cywilną za
ewentualne szkody wyrządzone przez zwierzęta pozostające pod opieką Zleceniobiorcy.

§ 7

Umowę niniejszą strony zawierają na czas określony tj. od dnia l stycznia 2017 roku do dnia
31 grudnia 2017 roku, przy czym umowa może zostać rozwiązana przez każdą ze stron za
uprzednim trzymiesięcznym wypowiedzeniem na piśmie pod rygorem nieważności ze
skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.

§8

Po rozwiązaniu niniejszej umowy Zleceniodawca zobowiązuje się pokryć dalsze
koszty jak ww. § 4 pkt. l utrzymania zwierząt w schronisku do momentu ich adopcji,
eutanazji czy śmierci z przyczyn naturalnych.
W przypadku wcześniejszego rozwiązania umowy z przyczyny leżącej po strome
Zleceniobiorcy, Zleceniobiorca zobowiązany jest do umieszczenia zwierząt
przekazanych przez Zleceniodawcę w innych schroniskach dla bezdomnych zwierząt,
oraz pokrycia ewentualnej różnicy między kosztami innego schroniska a kosztami
o których mowa w § 4 ust. l.
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§9

1. Wszelkie zmiany mniejszej umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem
nieważności.

2. Ewentualne spory mogące wyniknąć przy wykonywaniu niniejszej umowy będą
rozstrzygane przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby Zleceniodawcy.

§10

W sprawach nieuregulowanych postanowieniami umowy zastosowanie mają przepisy
Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy o ochronie zwierząt.

§11

Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.
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