Umowa adopcyjna
Zawarta w dniu
r. pomiędzy prowadzącym schronisko Przedsiębiorstwem
Gospodarki Komunalnej „Komunalnik” Sp. z o. o. z siedzibą w Kętrzynie, Plac Słowiański 2, a nowym
opiekunem zwierzęcia:
Imię i nazwisko: ………………………………………………………………………………………………..……………………………………
Adres (ul, nr domu, miasto):…………………………………………………………………………………………………………………..
Telefon kontaktowy: ………………………………………………………………………………………………………………………………
Pesel oraz nr i seria dowodu osobistego: ………………………………………………………….……………………………………..
Jeśli adres pobytu będzie inny proszę wpisać: ……………………………………………..…………………………………………

§1
Niniejsza umowa adopcyjna dotyczy psa:
Imię psa:
Nr identyfikacyjny psa:
Rasa, płeć:
Wielkość (mały, średni, duży):
Szacunkowy wiek:
Umaszczenie:
Znaki szczególne (krótki ogon, znamię, tatuaż in.):
Informacje dot. szczepień i innych zabiegów:
Ogólny stan zdrowia psa określa się jako:
§2
Zabierając psa ze schroniska opiekun zwierzęcia oświadcza, że jest świadoma(y)
odpowiedzialności za życie zwierzęcia, zobowiązuje się zapewnić mu opiekę do jego naturalnej śmierci.
§3
Obowiązkami opiekuna są:
1. Traktowanie zwierzęcia zgodnie z Ustawą o ochronie zwierząt,
2. Zapewnienie racjonalnego wyżywienia, wody, pielęgnacji i ciepłego schronienia,
3. Utrzymywanie w granicach nieruchomości opiekuna, nie wypuszczając zwierzęcia swobodnie na
tereny otwarte - bez dozoru i bez smyczy
4. Zaopatrzyć zwierzę w obrożę z adresem i numerem telefonu
5. Zapewnienie wystarczającej ilości spacerów i wybiegu,
6. Nie trzymanie psa na łańcuchu ani w boksie, z którego nigdy nie będzie wypuszczany,
7. Nie wykorzystywanie psa do walk psów, eksperymentów medycznych i jakichkolwiek innych,
8. Zapewnienie opieki weterynaryjnej w razie choroby, a także regularnych szczepień ochronnych i
odrobaczania zgodnie z zaleceniem lekarza weterynarii,
9. Ochrona przed niekontrolowanym rozmnażaniem,
10. Zapewnienie właściwej opieki nad zwierzęciem w przypadku czasowej nieobecności opiekuna,
11. Zawiadomienie prowadzącego schronisko w przypadku ucieczki/zaginięcia zwierzęcia.
§4
1. Prowadzący schronisko zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia oględzin w nowym miejscu pobytu
adoptowanego zwierzęcia i ewentualnego odebrania z powrotem w razie stwierdzenia
nieodpowiednich warunków bytowania psa.
2. Opiekun przyjmuje do wiadomości, że w przypadku aktów łamania istotnych postanowień niniejszej
umowy, noszących znamiona czynu zabronionego, działając na podstawie art. 304 § 1 Kodeksu

Postępowania Karnego, właściwe organy ścigania zostaną zawiadomione o podejrzeniu popełnienia
przestępstwa.
§5
Opiekun, oświadcza, że zezwala na przetwarzanie swoich danych osobowych organom administracyjnym
tj. Burmistrzowi /Wójtowi Miasta/Gminy będącej miejscem zamieszkania opiekuna oraz właściwej Straży
Miejskiej/Gminnej.
§6
Niniejsza umowa w ciągu pierwszych 14 dni od wydania zwierzęcia funkcjonuje jako umowa tymczasowa
(w tym okresie istnieje możliwość zwrotu psa do schroniska), po 14 dniach obowiązuje jako umowa
adopcyjna stała, bez możliwości oddania psa z powrotem do schroniska.
§7
Osoba adoptująca psa może wnieść opłatę adopcyjną (wedle uznania), na co zostanie wystawione
pokwitowanie.
§8
1. Od momentu wydania psa osobie adoptującej, odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone przez
zwierzę spoczywa na tej osobie, która zobowiązana jest tym samym do zadośćuczynienia wszelkim
roszczeniom osób trzecich zgłaszanych z tego tytułu.
2. Adoptujący psa oświadcza, że ma wystarczające wiadomości, umiejętności i warunki do
wychowywania psa. Zwalnia jednocześnie Prowadzącego schronisko od wszelkiej odpowiedzialności
w razie wystąpienia komplikacji związanych z niewłaściwym wychowanie, karmieniem i
traktowaniem zwierzęcia.
§9
Umowa adopcyjna została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej
ze stron.
§10
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie maja przepisy Kodeksu cywilnego.
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