
UMOWA nr ll/GBZ/2017

Zawarta w dniu 28.07.2017r.w Turku pomiędzy:
Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Turku, ul. Polna 4
zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym w Poznaniu XXII Wydział Gospodarczy KRS za Nr
0000162254, kapitał zakładowy 53.817.000,00 zł reprezentowanym przez :
Prezesa Zarządu Dyrektora Naczelnego - Mirosława Wypiorą
zwanym dalej Przedsiębiorstwem
a
Gminą Przykona reprezentowaną przez:
Wójta Gminy - Mirosława Broniszewskiego
zwaną dalej w umowie Gminą.

§ 1

Umowa określa warunki i zasady współpracy pomiędzy Przedsiębiorstwem a Gminą w
zakresie opieki nad bezdomnymi zwierzętami w Schronisku dla bezdomnych zwierząt w
Turku.

§ 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, z
wyłączeniem zwierząt gospodarskich,

2. Prowadzenie rejestru przetrzymywanych zwierząt,
3. Zapewnienie zwierzętom warunków zgodnych z Ustawą z dnia 21 sierpnia 1997r. o

ochronie zwierząt ( Dz. U. Nr 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 przez 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 ( t j . Dz. U. z 2003r.,nr 106 poz.1002 ze
zm.).

7. Podejmowanie działań, mających na celu ograniczanie populacji zwierząt w Schronisku.
8. Interwencyjne wyłapywanie zwierząt nie posiadających właścicieli, w przypadku

otrzymania takiego zgłoszenia z dokładnie określonym miejscem pobytu.



§ 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 l ustawy z dnia 21 sierpnia
1997 r. 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 zobowiązuje się do:
1. Zgłaszania do pogotowia interwencyjnego informacji o bezdomnych , błąkających się
zwierzętach na zasadach ustalonych pomiędzy stronami.
2.Wnoszenia comiesięcznych opłat ryczałtowych w kwocie 5.000,00 zł netto + VAT (
słownie: pięć tysięcy złotych 00/100) + VAT.
3. Wnoszenie opłaty jednorazowej za przyjęcie jednego zwierzęcia do schroniska w kwocie
199,00 zł netto + VAT ( słownie: sto dziewięćdziesiąt dziewięć złotych 00/100) + VAT.

§5

W przypadku rozwiązania umowy Gmina zobowiązuje się niezwłocznie do odbioru
przetrzymywanych w schronisku na jej zlecenie zwierząt.

§ 6

Umowa obowiązuje od dnia 01.08.2017r.r. do dnia 31.12.2017r.

§ 7

Każda ze stron może wypowiedzieć umowę z l 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.

§ 8

Wszelkie zmiany do niniejszej umowy będą wprowadzane w drodze pisemnego aneksu pod
rygorem nieważności.



§ 9

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu
cywilnego.

§ 10

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze
stron.
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Gmina:
GMINA PRZYKONA

62-731 Przykona, ui. Szkolna 7
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