
Umowa Nr 1/2017 
z dnia 28 lutego 2017 r. 

Zawarta pomiędzy: 

Gminą Zalesie ul. Warszawska 34 NIP: 537-23-54-783 reprezentowaną przez 
Tomasza Szewczyka- Zastępcę Wójta Gminy Zalesie działającego na mocy 
pełnomocnictwa nr K.00526.2015 z dnia 14.01.2015 r. Wójta Gminy Zalesie zwanym 
w treści umowy Zleceniodawcą 

a 
J 

Stowarzyszeniem Przyjaciół Zwierząt „AZYL" z siedzibą w Białej Podlaskiej, 
ul. Olszowa 4, NIP 537-20-63-229, REGON: 030296359, wpisana do Krajowego 
Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Lublinie XI Wydział Gospodarczy pod 
numerem 0000006967, reprezentowanym przez Annę Korolczuk - Prezes Zarządu, 
zwanym w treści umowy Zleceniobiorcą. 

§1 
Przedmiotem umowy jest współpraca w celu przeciwdziałania bezdomności 

zwierząt na terenie Gminy Zalesie oraz zapewnienie tym zwierzętom dalszej opieki 
zgodnie z art. 11 a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt ( Dz. U. z 
2013 r. poz. 856 z późn zm.) 

§2 
1. Bezdomne zwierzęta, wymagające opieki i znajdujące się na terenie 

Gminy Zalesie będą przewożone do Schroniska dla bezdomnych zwierząt w Białej 
Podlaskiej przy ul. Olszowej 4 przez w/w Gminę i tam przez schronisko poddane 
sterylizacji albo kastracji, uśpieniu miotów ślepych oraz poprzez schronisko będą 
poszukiwani chętni do ich adopcji. 

2. Zwierzęta chore lub wymagające specjalistycznej opieki weterynaryjnej 
mogą być przyjęte do schroniska wyłącznie na podstawie odrębnych uzgodnień 
pomiędzy umawiającymi się stronami. 

3. Koszty związane z leczeniem zwierzęcia pokrywa Zleceniodawca. 

§ 3 
Bezdomne zwierzęta będą umieszczane w schronisku wyłącznie na wniosek 

Zleceniodawcy, który będzie prowadził ewidencję umieszczanych w schronisku 
zwierząt bezdomnych. Osoby indywidualne z terenu Gminy Zalesie na podstawie 
niniejszej umowy nie mogą dostarczać do schroniska zwierząt. 

§4 
Każdorazowe umieszczanie bezdomnego zwierzęcia w schronisku, będzie 

konsultowane przez Pana Józefa Mikołajczuka, tel. 83-375 75 86 pracownika Urzędu 
Gminy Zalesie ze Zleceniobiorcą reprezentowanym przez Kierownika Schroniska 
Pana Marka Pawłowskiego tel. 504-177-547. 



§ 5 
1. W ramach umowy Zleceniodawca zakupił i przekazał schronisku 

w użyczenie 1 kojec o wymiarach 3x4m z zadaszeniem i drewnianą podłogą, 
w którym umieszczone są dwie ocieplane budy na duże psy. 

2. Zleceniodawca zobowiązuje się do wnoszenia opłaty za pobyt zwierząt 
z terenu Gminy Zalesie w kwocie 300 zł netto przy przyjęciu zwierzęcia do 
schroniska i 150 zł netto za każdy miesiąc jego pobytu w schronisku. 

3. W przypadku transportu zwierząt z terenu Gminy Zalesie do 
schroniska przez Stowarzyszenie koszty transportu ponosi Zleceniodawca 
w wysokości 1,70 zł za kilometr. 

4. Należność będzie wnoszona po przyjęciu psa, na konto 
Zleceniobiorcy: Bank Spółdzielczy w Białej Podlaskiej nr : 79 8025 0007 0015 8307 
2000 0010 na podstawie dokumentów księgowych wystawianych przez 
Zleceniobiorcę oraz w oparciu o prowadzoną przez Zleceniodawcę ewidencję 
bezdomnych zwierząt przekazanych do schroniska. 

5. Po umieszczeniu w kojcach maksymalnej liczby zwierząt, każde 
następne przyjmowane będzie dopiero po zwolnieniu miejsca w kojcu przez 
uprzednio przyjęte zwierzę. 

§ 6 
Zleceniobiorca będzie przekazywał Zleceniodawcy wszelkie informację na 

temat, zgonu, adopcji lub ucieczki zwierzęcia najpóźniej w ciągu tygodnia od dnia 
zdarzenia celem wprowadzenia korekty w prowadzonej ewidencji oraz dokonania 
prawidłowego rozliczenie za pobyt bezdomnych zwierząt w schronisku. 

§ 7 
1. Zleceniodawca zobowiązuje się do pomocy w prowadzeniu akcji 

informacyjnej oraz wspomagania schroniska w procesie pozyskiwania osób chętnych 
do adopcji bezdomnych zwierząt poprzez: 
1) podawanie do publicznej wiadomości informacji o zwierzętach umieszczanych 
w schronisku, link do strony schroniska na stronie urzędu gminy; 
2) zachęcanie mieszkańców do adopcji bezdomnych zwierząt znajdujących 
się w schronisku w Białej Podlaskiej; 
3) organizowanie spotkań z dziećmi i uczniami w ramach działań edukacyjnych oraz 
organizowanie zbiórek na rzecz schroniska. 

2. Zleceniodawca zobowiązuje się do współpracy w zakresie 
propagowania właściwego stosunku do zwierząt, udostępniając miejsce na stoisko 
dla Schroniska na festynach organizowanych na terenie Gminy. O planowanych 
imprezach na terenie Gminy Zleceniodawca informuje pisemnie Zleceniobiorcę 
niezwłocznie po ustaleniu harmonogramu na rok 2017 r. 

3. Zleceniodawca zobowiązuje się do umieszczenia na swojej stronie 
internetowej zakładki odnośnie psów przebywających w Schronisku wraz ze 
zdjęciem, celem propagowania adopcji ze schronisk, sterylizacji i podnoszenia 
świadomości lokalnej. 

4. Zleceniodawca umieści na swojej stronie internetowej informację o 
możliwości przekazywania 1% na rzecz schroniska. Materiały otrzyma od 
Zleceniobiorcy. 



§ 8 
1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia w treści umowy zawierane będą 

w formie aneksu za zgodą obu stron. 
2. Strony zastrzegają sobie prawo rozwiązania umowy, z zachowaniem 

1 - miesięcznego okresu wypowiedzenia. 

§9 
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały 

zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. 
2. Ewentualne spory rozstrzygać będzie sąd miejscowy, właściwy dla 

Zlecającego 

§10 
1. Niniejsza umowa zostaje podpisana w dwóch jednobrzmiących 

egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron. 
2. Umowa zostaje zawarta na czas określony do dnia 31.12.2017 r. 
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