
 UMOWA  
Nr RIR.01.02.2021.GS 

 
 
Zawarta  w  dniu  08  lutego  2021r.  pomiędzy  Gminą  Łęczyce  z  siedzibą  przy  ul.  Długiej  49  zwaną                          
w dalszej części „Zleceniodawcą”, reprezentowaną przez: 
a) Wójta Gminy Łęczyce – Piotra Wittbrodt, 
b) z kontrasygnatą Skarbnika Gminy Łęczyce – Elżbiety Sosnowskiej, 
 
a  Stowarzyszeniem  –  Organizacją  Pożytku  Publicznego  o  nr  KRS  0000069730:  Ogólnopolskim 
Towarzystwem  Ochrony  Zwierząt  OTOZ  „Animals”  z  siedzibą  przy  ul.  Rzemieślniczej  2,  84‐207 
Bojano, reprezentowaną przez: 
a) Ewę Gebert – Prezesa OTOZ „Animals” 
b) Katarzyna Kownacka  – Wiceprezes OTOZ „Animals”,  
zwaną dalej „Zleceniobiorcą”. 

§ 1 
 

Przedmiotem  umowy  jest  określenie  zasad  i warunków  przyjmowania  bezdomnych  psów  i  kotów                      
z terenu Gminy Łęczyce i zapewnienia im opieki w schronisku dla zwierząt w Dąbrówce Młyn, gmina 
Luzino, zwanym dalej Schroniskiem. 

§ 2 
 

1.  Zleceniodawca  zleca,  a  Zleceniobiorca  przyjmuje  do  realizacji,  zgodnie  z  przepisami  ustawy                          
o ochronie zwierząt z dnia 21 sierpnia 1997r. (t.j. Dz. U.  z 2020r., poz. 638 z późn. zm.) oraz art. 3 ust. 
2 pkt. 14 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości  i porządku w gminach (t.j. Dz. U.                 
z  2020r.,  poz.  1439  z  późn.  zm.),  realizację  zadania  pod  nazwą  zapewnienie  opieki  i  miejsca                             
w schronisku zebranym bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Łęczyce oraz przeprowadzenie akcji 
adopcyjnych: 
a)  humanitarnym  zbieraniu  (odławianiu)  bezdomnych  psów  i  bezdomnych  kotów  z  terenu  Gminy 
Łęczyce, 
b) przyjmowaniu zagubionych, zabłąkanych i porzuconych lub z innych przyczyn bezdomnych zwierząt, 
które w wyniku  zdarzeń  losowych nie  są  zdolne do  samodzielnej  egzystencji, objęciu  bezdomnych 
psów  i  kotów opieką, polegającą na  zapewnieniu pomieszczeń  chroniących przed  zimnem, upałem                    
i opadami atmosferycznymi z dostępem do światła dziennego, umożliwiającymi zmianę pozycji ciała, 
odpowiednią karmę i stały dostęp do wody, 
c) opiece nad bezdomnymi psami i kotami w schronisku dla zwierząt, gdzie po 14 dniach kwarantanny 
zostaną zaszczepione i będą oddane do adopcji, 
d) zapewnieniu bieżącej opieki weterynaryjnej bezdomnym zwierzętom, leczeniu przyjętych zwierząt 
rokujących wyzdrowienie, szczepieniu przeciwko wściekliźnie oraz sterylizacji zwierząt, 
e)  przeprowadzaniu  interwencji  oraz  reagowaniu  w  przypadkach  zgłoszeń  dotyczących    
niehumanitarnego traktowania zwierząt, 
f)  prowadzeniu  działań  interwencyjno  ‐  profilaktycznych  dotyczących  zwierząt  z  terenu  Gminy 
Łęczyce, 
g)  prowadzeniu  kampanii  adopcji  w  celu  znalezienia  nowych  domów  dla  bezdomnych  psów  – 
poszukiwaniu nowych domów dla zwierząt i przekazywaniu do adopcji osobom zainteresowanym ich 
posiadaniem,  zdolnym  zapewnić  im  należyte  warunki  bytowe  (wskazanym  jest,  aby  na  stronie 
internetowej  znajdowały  się wizerunki wszystkich odłowionych  z  terenu gminy  zwierząt, ułatwiając 
tym samym osobom chcącym adoptować zwierzę jego wybór), 
h) prowadzeniu ewidencji umożliwiającej identyfikację odłowionych i przyjętych przez Zleceniobiorcę 
bezdomnych zwierząt, 
i) zapewnieniu dożywotniego bytu  i opieki w schronisku dla zwierząt, zwierzętom które nie znalazły 
nowego właściciela, 



j)  sfotografowaniu  odłowionych  i  przyjętych  do  schroniska  zwierząt  oraz  przekazaniu  zdjęć 
niezwłocznie  Zleceniodawcy,  celem  opublikowania  ich w  „kąciku  adopcyjnym”,  znajdującym  się  na 
stronie internetowej gminy Łęczyce – https://samorzad.gov.pl/gmina‐leczyce.pl. 
3.  W  celu  realizacji  Umowy  Zleceniobiorca  zobowiązuje  się  do  ścisłej  współpracy  z  Komendą 
Powiatową  Policji w Wejherowie,  Posterunkiem  Policji w  Łęczycach  oraz Urzędem Gminy  Łęczyce,                  
w tym do przyjęcia zgłoszeń, dotyczących bezdomnych zwierząt od ww. instytucji. 
4. Realizacja obowiązków Zleceniobiorcy, wynikających z niniejszej umowy na podstawie  zgłoszenia 
od  ww.  podmiotów  wymaga  późniejszego  potwierdzenia  zlecenia  określonej  czynności  przez 
Zleceniodawcę. 

§ 3 
1. W ramach Umowy Zleceniobiorca zobowiązuje się do odbioru bezpańskich psów lub kotów w ciągu 
24 godzin od uzyskania telefonicznego zgłoszenia od osób, o których mowa § 1 ust. 3.  
2. Z ramienia Zleceniodawcy za przyjmowanie zgłoszeń oraz kontakt ze Zleceniobiorcą odpowiedzialna 
jest inspektor ds. ochrony środowiska – Gabriela Szmidtke ‐ pod numerem telefonu: 58 674 46 37. 
3.  Z  ramienia  Zleceniobiorcy  za  wykonanie  przedmiotu  umowy  odpowiedzialna  jest  Monika 
Baliszewska ‐ Kierownik Schroniska tel. 791‐970‐959. 

 
§ 4 

1. Używane  do  zbierania  (odławiania)  bezdomnych  zwierząt  urządzenia  i  środki  nie  mogą 
stwarzać zagrożenia dla ich życia i zdrowia, ani zadawać im cierpienia. 

2. Do przewozu wyłapanych zwierząt używany będzie oznakowany, zamknięty, kryty samochód. 
3. Transport zwierząt odbywać się będzie środkami przystosowanymi do tego celu, spełniającymi 

wymogi wskazane w art. 24 ustawy  z dnia 21  sierpnia 1997r. o ochronie  zwierząt  (t.j. Dz. U.                  
z 2020r. , poz. 638 z późn. zm). 

4. Zabrania się : 
a) transportu  zwierząt  w  okresie  okołoporodowym  oraz  młodych  zwierząt  oddzielonych  od 

matek, niezdolnych do przyjmowania stałych posiłków; 
b) przeładunku zwierząt bez odpowiedniego zabezpieczenia. 

 
§ 5 

1. Za wykonanie  przedmiotu Umowy  Zleceniodawca  zobowiązuje  się wypłacić  Zleceniobiorcy 
kwotę w wysokości: 
a) 5.500,00 zł  (słownie: pięć  tysięcy pięćset złotych) brutto –  ryczałt miesięczny za odbiór 

psów i kotów, 
b) szczenięta i małe koty do 2‐go miesiąca życia przyjmowane będą bezpłatnie. 

2. Kwota, o której mowa w ust. 1 pkt a, płatna będzie w terminie 14 dni od daty przedłożenia 
przez Zleceniobiorcę noty księgowej za wykonane w danym okresie zadania. Środki finansowe 
będą przekazywane na konto Zleceniobiorcy ‐ nr konta 74 1020 1853 0000 9602 0068 7616. 

3. Do  noty  księgowej,  wystawionej  przez  Zleceniobiorcę,  koniecznym  jest  dołączenie 
miesięcznego zestawienia odłowionych i przyjętych do schroniska zwierząt. 

4. Wyżej  wymieniona  kwota  ryczałtu  stanowi  partycypację  w  kosztach  utrzymania  zwierząt                    
w schronisku oraz przygotowania ich do adopcji. 

 
§ 6 

W  przypadku  szczególnie  trudnych  zleceń,  związanych  z  zaangażowaniem większych  sił  i środków, 
możliwe  będzie  ustalenie  innej  kwoty  za  wykonanie  zadania  po  uzgodnieniu  zakresu  ze 
Zleceniodawcą.  

 
§ 7 

1. W  dni  powszednie  Zleceniodawca  zapewnia  przyjmowanie  zgłoszeń,  dotyczących 
bezdomnych zwierząt: pn. od 7.30 do 17.00, wt.‐czw. od 7.30 do 15.30, pt. od 7.30 do 14.00, 



2. W  dni  powszednie  po  godzinach  pracy  Urzędu  oraz  w  dni  wolne  od  pracy  zgłoszenia, 
dotyczące  bezdomnych  zwierząt  należy  zgłaszać  poprzez  Komendę  Powiatową  Policji  lub 
Posterunek  Policji  w  Łęczycach  (Zleceniodawca  poda  do  wiadomości  zarówno  ww. 
instytucjom jak i na stronę internetową gminy dane kontaktowe Schroniska). 

 
§ 8 

Zleceniobiorca zobowiązuje się do umieszczenia na stronie internetowej schroniska oraz na facebooku 
zdjęć odłowionych psów wraz z opisem w terminie 3 dni roboczych, licząc od ich odłowienia. 

 
§ 9 

Umowa obowiązuje od 01.02.2021r. do dnia 31.12.2021r. 
 

§ 10 
Zleceniodawca  zastrzega  sobie  prawo  do  kontroli  prawidłowości  wykonywania  zadań  objętych 
niniejszą umową ze szczególnym uwzględnieniem przestrzegania przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 
1997r. o ochronie zwierząt (t.j. Dz. U. z 2020r., poz. 638 z późn. zm.). W przypadku stwierdzenia przez 
Zleceniodawcę  naruszenia  przepisów  przytoczonej  ustawy,  niniejsza  umowa  zostanie  rozwiązana                    
w trybie natychmiastowym. 

§ 11 
1. Umowa  może  być  rozwiązana  przez  każdą  ze  stron  z  zachowaniem  3‐miesięcznego 

(trzymiesięcznego) okresu wypowiedzenia. 
2. Zleceniodawca zastrzega sobie możliwość rozwiązania niniejszej umowy bez zachowania okresu 

wypowiedzenia w przypadku rażącego naruszenia przez Zleceniobiorcę jej ustaleń. 
3. W przypadku  rozwiązania  lub wygaśnięcia niniejszej umowy  zwierzęta  pozostają pod opieką 

Zleceniobiorcy na jego koszt. 
§ 12 

W  sprawach  nieuregulowanych  niniejszą  umową mają  zastosowanie  przepisy  Kodeksu  Cywilnego                      
i przepisy o ochronie zwierząt. 

   § 13 
Sprawy sporne wynikłe z niniejsze umowy rozstrzyga sąd właściwy miejscowo ze względu na siedzibę 
Zleceniodawcy. 

   § 14 
    

Umowę sporządzono w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zleceniodawca:                 Zleceniobiorca: 


