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Zawańaw dniu 30.12.ż019 roku w Chojnicach pomiędzy:
Chojnickim Stowarzyszeniern Miłośnikólv Zwierząt, ul. Igielska24,89-6ż0 Chojnice,
t{IP 555-1 B -16 -473, reprezentowanym pTzęz:

- Prezesa CHSMZ - Zbignierva Jarvolskiego
Wiceprezesa CHSMZ - Daniela Ginter

zwanym dalej Zleceniobiorcą
a

Gm.irrą I(o narzyny, ul Szlłol na 7, 89 - 607 Kon irrą,n1,, NIP 55 5- 193 -53 -5 0,

RE GOl{ 7 7 a97 9 602, reprezentow aną p rzez:

- Wójta Gminy - Jacka Warsińskiego
- pTzy kontrasygnacie Skarbnika Gminy

- JolanĘ Kujawskiej
zwanym dalej Zlecenio dar,,,cą.

§1

Strony zawierają niniejszą umowę w celu określenia zasad odławiania, przetransportowania

i przyjęcia do Schroniska psów z terenu Gminy Konarzyny.

§2

Storł.arzyszenie oświa dcża, 
'że w wyniku wyglanego przetargu prowadzi Schronisko dla

bezdomnych zwierz$. połozone w miejscowości Chojnice przy ulicy lgielskiej 24 oraz
clziałalność gospodat,czą rłńązaną z prowadzeniem Hotelu dla ZwieruąL,, którego jest

właścicieiem
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Zal<res usług, o których moWa w ust. 1 obejmuje: 
"-.,, 

j|i

1)odławiania bezpańskich zwierząt po wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym przez *CWl
w\,,znaczcny crgan. Wyłapywanie psów odbywać się będzie zgoCnie z wai,unl<ami oi<r"e ś!onymi 1}'!{,I'

w ustawie z dnia 21_ sierpnia 1997r.o ochronie zwierząt irozporządzeniem Ministra Spraw Pl{

Wewnętrznych iAdnlinistr:acji,z dnia 26 sierpnia 1_998r,,w.spr.awie,zasad"iwarunków,

wyłapywania bezdomnych zwierząt. Odławianie bezdomnych zwierząt nastąpi w ciągu 3-2 'g'
godzin od przyjęcia zgłoszenia,
2) przyjęcie bezdomnych zwierząt do Schronisl<a iutrzymywanie ich do czasu: 

:_.

- wydania (adopcji) !
- koniecznej eutanazji w przypadku zwierząt niebezpiecznych, agresywnych oraz chorych,

których utrzymanie przy zyciu wiązałoby się z cierpieniem
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3)zapewnienia całodobowej opieki weter;,n 
=i,|')r =, 

.,, ; r:ypadkach zdarzeń drogowych z

udziałem ztvierząt bezdomnych
4) przetrzymywanie zwierząt w warunkach zapet^lniających im odpowiednią karmę, stały
dostęp do wody oraz pomieszczenie chroniące zr,vierzęta przed zimnem, upałem iopadami
atmosferycznymi z dostępem do światła dziennego, umożliwiające zmianę pozycji ciała
5) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej polegającej na leczeniu zwierząt chorych,
rokujących wyzdrowienie, szczepienia przeciwko wściekliźnie iinnym chorobom zakaźnym
6) poddawanie utyIizacji zwłok zwierząt w przypadku ich śmierci
7) prowadzeniu kampanii adopcyjnej dla znalezienia nowych domów dla bezdomnych psórnl

B) przekazania zwierząt do adopcji pod warunkiem zapervnienia im nalezytych tvarunków
bytowych
9) prowadzenie ewidencji umożliwiającej identyfikację przejętych przez Zleceniobior-cę
zwierząt domowych
10) sterylizację bądź kastrację zwierząt przyjętych do schroniska
lL1) znakowanie zwierząt oddawanych do adopcji
i.2) dożywotnibyt iopiekę w schronisku dla zwierząt, które nie znalazły nowego właściciela

Stowarzyszenie zaświa dcza, że posiada :

weterynaryjną.
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Opłaty (brutto) za usługi kształtują się następująco:

§4

opłata za skuteczrle odłowienie
zwrot kosztów przejazdu

abonament za rezerwacje micjsc
przyjęcie psa i koszt pobytu na terenie Obiektu Stoi,varzyszenia
dodatkorvo po upływie 5 miesiecv, jeżeli pies nie zostanie
w tym czasie adoptowany i nadai będzie przebywał w schronisku

zwrot kosztów szczepień ochronnych
zwrot kosztów zabiegów sterylizacji i kastracji:

ł suka
./ samiec

znakowanie psów oddawanych do adopcji:
opłata jednorazowa za przyjącie j" kota do Schroniska:

300,00 zł
4,0a złf za Lkm

300,00 zł m-c

1000,00 zł

250,00 zł m-cl
za 1, psa

'70,0O zł

250,0a zł

150,00 zł

30,00 zł

250,00 zł
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2. W PrzYPadku nie Znal,ezienla rvłaściciela lub nowego opiekun a, zwietzęta będą
przebywaŁ5i na terenie Schroniska clla zwierząt ,-Prz}.tulisko'' w Chojnicach,
Prowadzonego PrZeZ Chojnickie Stor.,,ąl2y57enie Miłośnikow Zwierząt na warunkach
opłat zawańych w §5.

3. Zleceniobiorca zobowiązttje się do informołyania Zleceniodawcy o odebraniu
zwierzęcia PYZ1Z właŚciciela lub o przekazaniu nł,ierzęcia do adopcji, wTaz z
danYmi nowego właŚciciela rł, terminie clo 7 c]ni po zakończeniu formalności.

§7

Zlecęnlodawcauiszcza wynagrodzęn]ę napodstawie wystawione go ptzęzZleceniobiorcę
fakfury w terminie 14 dni od daty jego otrzym ania narachunek baŃowy:
BNP Paribas Bank nr 64 1750 00t20000 0000 3335 5505

Fakturę należy wystawić w-g ponizszych danych:
Gmina Konarryny
ul Szkoina 7
89-607 I{onarzyny
tiIP 555_193-53-50

PrzYjęte zwierzęta 'cera przebywały na terenie Stowarzyszenia pod adresem Chojnice
ul, igielska 24 Hoie1 CI{SMZ do czasu ich wykupi"ńu pir", d,oĘchczasowych
właścicieli lub oddania icir nowym właścicielom.

§8

1, llmowę zau,terasię na okres od 01 .07.2020r. do 31.12 .20ż0 r.
2, Rozwiązanie umowy moze nastąpić w formie pisemnej ptź.e,ilupĘrvem terminu, na

którY została zawarta, z zachowauem 2 tygodniowego Ók .r.l w}powiedzenia.

§9

postanowienia końcowe

Strony timorqy oświadczają, iz w stosunku do
a. osób reprezentujących Str-ony
b. osób rłryznaczonych przez strony do kontaktu w sprawach L}mowy

s ą Aclninistratoren danych osobpw;,ch w, rozumieniu ROb O,,,.
PrzekazYwane na potrzeby realizacji Umowy dane osobolve są danymi z1vykfumii obejmują
w szczegÓlnoŚci imię, nanvisko, zajmowane stanowisko i miejsce placy, numer sfuzbowego
telefonu, słuzbowy adres email.
wypełniając w stosunku do osób wskazanych w ust. 1.a obou,iązek infomacyjny
uregulowanY zaPisami ań. 13 RODO, szczegółowe infonnacje 

'dotyczące 
ptzetńarzania

danYch PozYskarrYch w związku z zawarcjęm niniejszej umowy piredstawiono w załącznikrr
nr I, ze strony zleceniobiorcy orazw załączniku lv 2 zę strony żlecającego
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4.

5.

6.

7.
8.

Oborviązek informacyjny łv stosunku ć: _ . : :, -,-, _..1lz;;i.,,ch w ust, 1.b..ureg,1.11owany zapisamł
art. 14 RODO zostanie wypełnion1, prr, i_::,-, : l:: ,:,nunikacji piserrulej (e-mail,
koresp ondencj ą tradycyjną).
W sprawach nieuregulowanych niniejsza L]i]]o,,-,,a stosuje się odpowiednio przepisu
Kodeksu Cyłvilnego.
Spory nie dające się rozstrzygnąć polubol,rłrie będzie rozslłzygaŁ Sąd, właściwy dla
siedziby 21 eceniobiorcy.
Wszystkie zmlany w umowie wymagają fonny pisemnej, parafowanej przez obydwie
strony.

9. Umowę sporządza się w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla
każdej ze stroll.

Choj nickie Stowarzryszenie
Miłośników zwierzat

Gmina
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