
UMOWA nr   124.2019 
 

Zawarta w dniu 31.12.2019 r. w Turku pomiędzy: 
Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Turku, ul. Polna 4 
zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym w Poznaniu Wydział IX KRS 0000162254, kapitał 
zakładowy 57.570. 000,00 zł reprezentowanym przez: 
Prezes Zarządu  - Mirosław Wypiór 
zwanym dalej Przedsiębiorstwem 
a 
  
Gminą Kościelec reprezentowaną przez: 
Zastępcę Wójta Gminy Kościelec  – Patrycję Zielińską 
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. Przyjmowanie zwierząt, o których mowa w pkt. 1 będzie każdorazowo uzgadniane z            
Gminą. 
    3. Prowadzenie rejestru przetrzymywanych zwierząt, 
    4. Zapewnienie zwierzętom warunków zgodnych z Ustawą z dnia 21 sierpnia 1997r. o  
        ochronie zwierząt ( Dz. U. z 2019, poz.122 ze zm.). 
    5. Zapewnienie przetrzymywanym zwierzętom opieki weterynaryjnej w zakresie  
        profilaktyki leczenia oraz szczepienia przeciwko wściekliźnie- na podstawie umowy  
        zawartej z wybraną przez siebie lecznicą weterynaryjną. 
    6. Dokładanie starań mających na celu wydawanie przetrzymywanych zwierząt ich  
        potencjalnym opiekunom, zdolnym zapewnić im należyte i godne warunki bytowania. 
    7. Usypianie w sposób humanitarny zwierząt w przypadkach określonych w art. 33 ustawy   
        z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt ( tj. Dz. U. z 2019 r.poz.122 ze zm.).  
    8. Podejmowanie działań, mających na celu ograniczanie populacji zwierząt w Schronisku. 
     
 

§ 3 
 

Gmina zobowiązuje się do: 
1. Wnoszenia comiesięcznych opłat, zgodnie z cennikiem stanowiącym załącznik do 
niniejszej umowy. 
2. Opłata zostanie ustalona jako iloczyn liczby dni pobytu zwierząt z terenu gminy i stawki                 
    opłaty w zł/dobę określonej w cenniku. 
3. Z chwilą przyjęcia zwierzęcia do Schroniska jest naliczana opłata jednorazowa. 
4. Opłata stała (za gotowość przyjęcia zwierzęcia do schroniska) ulega zmniejszeniu o liczbę 
dni, w których w danym miesiącu nalicza się opłatę, o której mowa w ust. 2. 
5. Opłaty, o których mowa w ust. 2,3 i 4 płatne będą przelewem zgodnie z terminem płatności 
     wskazanym w  fakturze VAT wystawionej przez Przedsiębiorstwo na rachunek bankowy 
wskazany na fakturze. 



 
 

§ 4 
 

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

§ 5 
 

Umowa obowiązuje od dnia  01.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 r. 
 

§ 6 
 

1. Każda ze stron może wypowiedzieć umowę z 1 miesięcznym okresem 
wypowiedzenia. 

2. Wypowiedzenie umowy winno być skierowane na piśmie, a okres wypowiedzenia 
liczony będzie od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym 
złożone zostało wypowiedzenie. 

 
 
 

§ 7 
 
Wszelkie zmiany do niniejszej umowy będą wprowadzane w drodze pisemnego aneksu pod 
rygorem nieważności. 
 

§ 8 
 
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu 
cywilnego. 
 

§ 9 
 

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

 



 

CENNIK 
 

na usługę przetrzymywania zwierząt 
w „Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt” 

 

 
Opłaty za wykonywanie usług dla innych gmin. 

 
Koszt pobytu Lp Zwierzę 

netto brutto 

1 Pies 9,75 zł/dobę 11,99 zł/dobę 

2 Kot 9,75 zł/dobę 11,99 zł/dobę 

3 Ptak 9,75 zł/dobę 11,99 zł/dobę 

4 Opłata jednorazowa za 
przyjęcie zwierzęcia do 
schroniska. 

230,00 zł 
 

 

282,90 zł 

5 Opłata jednorazowa za 
przyjęcie zwierzęcia do 
schroniska wraz z 
miotem. 

230,00 zł 
+ 

115,00 zł (za każde dodatkowe 
zwierzę wchodzące w skład 

miotu) 

282,90 zł 
 
 

141,45 zł 

6 Opłata stała za gotowość 
przyjęcie zwierzęcia do 
schroniska, płatna przy 
zawarciu umowy. 

296,56 zł /m-c 364,77 zł /m-c 

7 
 

 

Powyżej 20-tego 
zwierzęcia upust 20%. 

7,80 zł/dobę 9,59 zł/dobę 

Opłaty za zwierzę zagubione przez właściciela. 
8 Opłata za wyłapanie i 

doprowadzenie 
zwierzęcia do schroniska.

198,24 zł 243,84 zł 

9 Opłata za pobyt 
zagubionego zwierzęcia 
w schronisku. 

9,75 zł/dobę (pies) 
9,75 zł/dobę (kot) 

11,99 zł/dobę 
11,99 zł/dobę 

Opłata hotelowa. 
10 Opłata za pobyt 

zwierzęcia w schronisku. 
14,63 zł/dobę 17,99 zł/dobę 

 


