
Oś 6140.1.2018 
 

Umowa 
 

zawarta w dniu 1.02.2018 r. pomiędzy Gminą Kobyla Góra, reprezentowaną przez Sekretarza 
Gminy Grzegorza Kryjoma, zwaną w umowie Zleceniodawcą a Katarzyną Cichosz, zam. 
Niedźwiedź 77, 63-500 Ostrzeszów, prowadzącą w miejscu zamieszkania schronisko dla 
bezdomnych zwierząt zwaną w umowie Zleceniobiorcą. 
 

§ 1 
Zleceniobiorca oświadcza, że posiada wymagane prawem decyzje dotyczące prowadzenia 
schroniska dla bezdomnych zwierząt. 
 

§ 2 
Zleceniobiorca zobowiązuje się:  

1) odławiać bezdomne zwierzęta domowe i gospodarskie z terenu Gminy Kobyla Góra, 
2) przewieźć odłowione zwierzę do schroniska w Niedźwiedziu 77, 
3) zapewnić  odłowionemu  zwierzęciu:  

a) pomieszczenie chroniące je przed zimnem, upałami i opadami 
atmosferycznymi, z dostępem do światła dziennego,  
b) wyżywienie  odpowiednią karmą, 
c) stały dostęp do wody, 
d) traktowanie w sposób humanitarny;   

4) umożliwić lekarzowi weterynarii wykonywanie opieki weterynaryjnej (w ramach 
umowy zawartej ze Zleceniodawcą). 

5) poszukiwać nowych właścicieli dla odłowionych  zwierząt,  
6) udostępnić miejsce do usypiania ślepych miotów. 

 
§ 3 

1. Odłowienie szczególnie agresywnego zwierzęcia nastąpi nie później niż w ciągu 8 godzin 
od powiadomienia przez Zleceniodawcę, w pozostałych przypadkach Zleceniobiorca 
zobowiązany jest odłowić bezdomne zwierzę nie później niż w ciągu 24 godzin. 

2. Zleceniodawca udzieli Zleceniobiorcy niezbędnych informacji potrzebnych do ustalenia 
miejsca przebywania bezdomnego zwierzęcia. 

 
§ 4 

Zleceniobiorca zobowiązuje się: 
1) prowadzić kartoteki odłowionych zwierząt oraz książki kontroli weterynaryjnej, 
2) dostarczyć Zleceniodawcy kopię kartoteki w terminie do 5 grudnia 2018 r. 

§ 5 
 

Zleceniodawcy przysługuje prawo przeprowadzania kontroli wykonywania umowy przez 
Zleceniobiorcę. 
 

§ 6 
 

1. Zleceniodawca zapłaci każdorazowo wynagrodzenie w wysokości określonej  
w załączniku nr 1 do umowy. 

2. Zapłata wynagrodzenia dokonana zostanie przelewem w ciągu 14 dni od dnia otrzymania 
rachunku.  



3. Strony ustalają,  z zastrzeżeniem ustępu pierwszego niniejszego paragrafu, wynagrodzenie 
całkowite  za wykonywanie umowy do kwoty 20.000,00 zł.  (słownie: dwadzieścia tysięcy 
złotych 00/100). 
 

§ 7 
Zleceniobiorca zapłaci Zleceniodawcy karę umowną: 
1)  za odmowę przyjęcia i zapewnienia opieki bezdomnego zwierzęcia – w wysokości 100% 
wynagrodzenia jednostkowego określonego w załączniku nr 1 do umowy. 
2) za odmowę odłowienia bezdomnego zwierzęcia – w wysokości 244 zł.   

 
§ 8 

Umowę zawiera się na okres do 31 grudnia 2018 r.  
 

§ 9 
Wszelkie zmiany postanowień niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem 
nieważności. 
 

§ 10 
W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego. 
 

§ 11 
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla stron. 
 

 

 

Zleceniodawca         Zleceniobiorca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 1 do umowy Oś 6140.1.2018 
 

L.p. Rodzaj usługi  Cena brutto 
Pies/suka w wieku 

powyżej 10 dnia życia 
1127 zł płatne 

jednorazowo za 
pierwsze 150 dni 

pobytu, 
2,50 zł za każdy 

dzień powyżej 150 
dni pobytu. 

1 Przyjęcie i zapewnienie 
opieki zwierzętom 

wyłapanym w roku 2018 

Kot/ kotka 244,00 
2 Odłowienie i transport 244,00 za jedno zwierzę oraz 50 zł za kolejne 

wyłapane zwierzę. 
Pies/ suka 1127 zł jednorazowo 

za pierwsze 150 dni 
pobytu, 

2,50 zł za każdy 
dzień powyżej 150 

dni pobytu. 
Koń 20,00/dobę 

Krowa 15,00/dobę 
Świnia 10,00/dobę 
Koza 10,00/dobę 

3 Pobyt czasowo 
odebranych zwierząt 

domowych i 
gospodarskich 

Owca 10,00/dobę 
4 Próba odłowienia i 

przejazd 
61,50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


