
umowa Nr,5.lk?!o
z dnia 05.01.2020

a

Stowarzyszeniem Przyiacictl Zwierzql ,AZYL" z siedzibq w Bialej Podlaskiej,
ul. Olszowa 4, NIP 537-20-63-229, REGON: 030296359, wpisana do Krajowego
Rejestru Sqdowego w Sqdzie Rejonowym w Lublinie Xl Wydzial Gospodarczy pod
numerem 0000006967, reprezentowanym przez Anetq Hetmanczyk Prezes
Zarzqdu, zwanym w tre6ci u mowy Zlecen iobiorcq.

s1
Przedmiotem umowy jest wspotpraca vy.celu przeciwdziatania bezdomno6ci

zwierzqt na terenie cm'iny . ..!?$Z( 1.4(. oraz zapewnienie tym
zwierzqtom dalszej opieki zgodnie zarl. 11 a ustary zdnia2l sierpnia 1997 r. o
ochronie anierzq!. ( Dz. U. zdnia 2003 r. Nr 106 poz.10O2zpoflnzm.)

s2
1. lezdomne zwierzqta, wymagajqce opieki i znajdujqce siq na terenie

Gminy ......!.1.t;.trQ.fr.t. ... bedq przewozone do Schroniska dla bezdomnych
zwierz$. w Bialej Podlaskiej przy ul. Olszowej 4 puez w/w gminq i tam pruez
schronisko poddane sterylizacji albo kastracji, u6pieniu miot6w Slepych oraz poprzez
schronisko bgdq poszukiwani chgtni do ich adopcji.

2. Zwierzqta chore lub wymagajqce specjalistycznej opieki weterynaryjnej
mogq by6, przyjqte do schroniska wylqcznie na podstawie odrqbnych uzgodniefi
pomigdzy umawiaj4cymi siq stronami.

3. Koszty zwiqzane zleczeniem tego antierzqcia pokrywa zleceniodawca.

s3
Bezdomne zwierzqta bgdq umieszczane w schronisku wylqcznie na wniosek

Zleceniodawcy, kt6ry bqdzie prowadzil ewidencjg umieszczanych w schronisku
zwierzqt bezdbmnycn. Oiony indywidualne z terenu Gminy ....?rilat.tt -......-.. na
podstawie niniejszej umowy nie mogq dostarcza6 do schroniska auierzqt.

s4
Ka2dorazowe umieszczanie bezdomnego bqdzie

konsultowane przezwznaczonego pracownika (imi4'I1fiidfuislt6"f{d6ownika) , Tel.
rontakto{&Jtii:{li uizqdu c-miriv .....?ri.l.t.?e..(.... ze Zleceniobiorcq
reprezentowanym przez Kierownika Schroniska Marka Pawlowskiego Tel. 5U-177-
547.

Zawarta pomiqdzy:

Gmina ...9!.f.?.*?.t1. uL..L*.tp.Di.QSKds.
Ntp: .,5.1?:i.l:$:5#... reprezentowanq pzez X.frYJ.+l......h.t'.ka.O.t/A.Lit*t:ofl
Wojta Gminy ...Q*t tr.A.c... anranym w tre6ci umowy Zleceniodawcq



$5

1. W p^rzypadku interwencji Stowarzyszenia Przyiaciot ZwierzEt,,AZYL" na
terenie Gminy. .'.1{.1.C?.Lt, w czasie wolnym od pracy urzq{nika Zlecaniodawpa

Wznaczy osobq gdppvyig{,zialng do kontaktu imiq i nazwisko. finl,7Vl....dfrir.cia/s...
Tel. Kom6rkovw..L.v:*J.!.*...t.1.t..... .. orazcalodoboweqo lekhrza wetervnarii
imiq inazwisko. Rt1.ila,t,;1....17sir2............ Tel. Kontaktowy.l...A.q.tr..k.].4..1ru.'l

$6
1. W ramach porozumienia Zleceniodawca zakupil i przekazaN schronisku

w u?yczenie 1 kojec o wymiarach 3x4m z zadaszeniem i drewnianq podlogq, w
kt6rych zostanq umieszczone nie wiqcej ni2 dwie ocieplane budy na duZe psy.

2. Zleceniodawca zobowiqz$e siq do wnoszenia optaty za pobyt zuierzqt
z terenu Gminy ...]$.1.C2/K........ w postaci oplaty w kwocie 300 zl netto przy
przyjqciu zwierzqcia do schroniska i 2OO zl netto za kaZdy miesiqc jego pobytu w
schronisku.

3. W pzypadku transportu zwierzqt z terenu Gminy.. ?+I?(,lt+. do
schroniska przez Stowarzyszenie koszty transportu ponosi zleceniodawca w
wysokoSci 2,00 zl za kilometr.

4. Oplata bgdzie wnoszona po przyjqciu psa, na konto Zleceniobiorcy:
Bank Spoldzielczy w Bialej Podlaskiej nr : 79 8025 0007 0015 8307 2000 0010 na
podstawie dokument6w ksiqgowych wystawianych przez Zleceniobiorcg oraz w
oparciu o prowadzonq przez Zleceniodawcq ewidencjq bezdomnych anrierzS.
przekazanych do schroniska.

5. Po umieszczeniu w kojcach maksymalnej liczby zutierzqt, kazde
nastqpne przyjmowane bqdzie dopiero po zwolnieniu miejsca w kojcu przez
uprzedn io przyjqte anrierzg.

s7
Zleceniobiorca bqdzie przekazywal Zleceniodawcy wszelkie informacjq na

temat, zgonu, adopcji lub ucieczki zwierzqcia najp62niej w ciqgu tygodnia od dnia
zdarzenia celem wprowadzenia korekty w prowadzonej ewidencji oraz dokonania
prawidlowego rozliczenie za pobyt bezdomnych zwierzqt w schronisku.

s8
1. Zleceniodawca zobowiqzuje sie do pomocy w prowadzeniu akcji

informacyjnej oraz wspomagania schroniska w procesie pozyskiwania os6b chqtnych
do adopcji bezdomnych zwierzqt poprzez:
1) podawanie do publicznej wiadomoSci informacji o zwierzgtach umieszczanych
w schronisku, link do strony schroniska na stronie urzgdu gminy;
2) zachqcanie mieszkafic6w do adopcji bezdomnych ruierzqt znajdujqcych
siq w schronisku w Bialej Podlaskiej;
3) organizowanie spotka(r z dziebmi i uczniami w ramach dzialafi edukacyjnych oraz
organ izowan ie zbi6rek na uecz sch roniska.

2. Zleceniodawca zobowiqzuje sie do wspolpracy w zakresie
propagowania wla6ciwego stosunku do znierzqt, udostqpniajqc miejsce na stoisko
dla Schroniska na festynach organizowanych na terenie Gminy. O planowanych
imprezach na terenie Gminy Zleceniodawca informuje pisemnie Zleceniobiorcq
niezwlocznie po ustaleniu harmonogramu na rok 2Wr.



3. Zleceniodawca zobowiqzuje siq do umieszczenia na swojej stronie
internetowej zakladki odnoSnie psow przebywajqcych w Schronisku wraz ze
zdjqciem, celem propagowania adopcji ze schronisk, sterylizacji i podnoszenia
Swiadomo6ci lokalnej.

4. Zleceniodawca umie3ci na swojej stronie internetowej informacjq o
mozfiwo6ci przekazywania 1o/o na rzecz bialskiego schroniska, materialy otrzyma od
Zleceniobiorcy.

se
Kontrolg dobrostanu zwierzqt z terenu gminy pzebynrajqcych w schronisku
przeprowa dz{q tylko i wytqczn ie pracownicy U rzqd u Gm iny.

s10

1. Wszelkie zmiany i uzupelnienia w tre6ci porozumienia zawierane bqdq
w formie aneksu zazgodqobu stron.

2. Strony zastzegajq sobie prawo roanviqzania niniejszego porozumienia,
zzachowaniem 1 - miesigcznego okresu wypowiedzenia.

s11

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszq umowq bgdq mialy
zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego^

2. Ewentualne spory rozstrzygad bqdzie sqd miejscowy, wtasciwy dla
Zlecajqcego

s12

iniejsza umowa zostaje podpisana w dwoch jednobrzmiqcych
r po jednym dla kazdej ze stron.

Umowa zostaje zawarta na czas okre6lony do dnia 31.12.2020 r.
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