
UMoWA

Zawarta W dniu 02.01.2018 roku w Chojnicach pomiędzy:
Chojnickim Stowarzyszeniem Miłośników Zwierząt reprezentowanym przez

- Prezesa CHSMZ - Jarosława Frączek
- Wiceprezesa CHSMZ - Zbigniewa jaworskiego

zwanym dalej Zleceniobiorcą
a

Gminą Konarzyny reprezentowaną przez :

- Wójta Gminy - Jacka Warsińskiego
- przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy - Jolanty Kujawskiej

zwanym dalej Zleceniodawcą.

§1

Strony zawierają niniejszą umowę w celu określenia zasad odławiania, p rzetransportowan iem
i przetrzymywa n iem Zwierząt z terenu Gminy Konarzyny.

§2

Stowarzyszenie oświadcza, źe w wyniku wygranego przetargu prowadzi Schronisko dta
bezdomnych zwierząt położone w miejscowości Chojnice przy ulicy lgielskiej 24 oraz
działalność gospodarczą związaną z prowadzeniem Hotelu dla zwierząt którego jest
właścicielem.

§3

W ramach tej umowy Stowarzyszenie zobowiązuje się do:
1) odławiania bezpańskich zwierząt, po wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym przez

wyznaczony do tego celu organ. Wyłapywanie psów odbywać się będzie zgodnie z

warunkami określonymi W ustawie z dnia 2L sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt i

rozporządzeniem Ministra Spraw WeWnętrznych iAdministracji z dnia 26 sierpnia
1998 r. w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt
Odławianie bezpańskich zwierząt nastąpi w ciągu 72 godzin od przyjęcia zgłoszenia,

2) przyjęcie bezdomnych zwierząt do Schroniska i utrzymywanie ich do czasu:
- wydania (adopcji)
- koniecznego uśpienia w przypadku zwierząt niebezpiecznie agresywnych oraz

chorych, których utrzymanie przy życiu wiązałoby się z cierpieniem,
3) zapewnienia całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z

udziałem zwierząt bezdomnych



§4

Stowa rzyszenie zaświadcza,że posiada :

} odpowiednie urządzenia iśrodki do wyłapywania zwierząt

} odpowiednie środki do przewozu zwierząt

> zwierzęta przetrzymywane w schronisku mają zapewnioną opiekę lekarsko-

Weterynaryjną.

6Ę

opłaty (brutto) za usługi kształtują się następująco:

} opłata za skuteczne odłowienie
} zwrot kosztów p rzejazd u

} zwrot kosztów szczepień ochronnych
} jednorazowa opłata za pobyt psa w schronisku
} abonament miesięczny za rezerwację 1miejsca

zwrot kosztów zabiegów sterylizacji i kastracji:
,/ suka
,/ samiec
,/ kotka

znakowanie zwierząt oddawanych do adopcji:
jednorazowa opłata za pobyt kota w schronisku

§6

ż70,00 zl
2,7O zł / za lkm

50,00 zł
1.000,00 zł

200,00 zł

- 180,00 zł
- 100,00 zł
- 1"70,00 zl
- 30,00 zł
- ż50,00 zł

7.

Wyłapane zwierzęta będą przebywaĘ na terenie Stowarzyszenia pod adresem

Chojnice ul. lgielska Hote| CHSMZ do czasu ich wykupienia przez dotychczasowych

właścicieli lub oddania ich nowym właścicielom.
W przypadku nie znalezienia właściciela lub nowego opiekuna , zwierzęta będą

przebywały na terenie schroniska dla zwierząt ,,przytulisko" w chojnicach,

prowadzonego przez chojnickie stowarzyszenie Miłośników zwierząt na warunkach

opłatzawartychw§5.

§7

Zleceniodawca uiszcza należność na podstawie wystawionego przez Zleceniobiorcę faktury

W terminie 14 dni od daty jego otrzymania na rachunek bankowy

Raiffeisen POLBANK nr 64 L']50 0012 0000 0000 3335 5505



(

6q

Spory wynikające z niniejszej umowy rozpatrywać będzie właściwy Sąd dla siedziby

zleceniodawcy.

§10

Wszystkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej,

§11

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

stron.

CHoJNlcKlE SToWARZYSZENlE
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§8

1. Umowę zawiera się na okres od 1,01.2018r. do 3!.Iż,20I8 r,

2. Rozwiązanie umowy moźe nastąpić w formie pisemnej przed upływem terminu, na

który została zawarta z zachowaniem 2 tygodniowego okresu wypowiedzenia,
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