
Trzebnica, ……….2019 r. 
 
 
 

UMOWA ADOPCYJNA....../2019 
 
 

Dotyczy: Przekazania psa/kota na własność innej osoby.  
 
Strony:  
1.Osoba bezpłatnie oddająca niżej opisanego psa/kota, zwana dalej Wydającym.  
2.Osoba podejmująca się opieki nad niżej opisanym psem/kotem na niżej opisanych warunkach, zwana 
dalej Adoptującym.  
 
Dane psa/kota:  
płeć:            imię:              rasa:             chip:……………………….  

tatuaż: ………………………. wiek/data urodzenia: ….…………………. maść:  

 daty szczepień: ………………............................................................................................................… 

 

Dane Wydającego:  
Gmina Trzebnica, Pl. Piłsudskiego 1, 55-100 Trzebnica 
 
Dane Adoptującego:  
Imię i nazwisko: ………….....……………………………………………………………………………… 

adres kontaktowy: ……….....…………….…………………………………………………………………. 

telefon kontaktowy:…….....…………………………………………………………………………………  

pesel:................................................................................................................................................................ 

adres e-mail: ....................................................................................................................................................  

 
Dokumenty załączone: 
  
Zobowiązuję się do otoczenia psa/kota rzetelną opieką, najlepszą, jaką będę w stanie mu zapewnić, oraz               
do odpowiedzialnego postępowania względem niego, w tym:  

1. Jeśli pies/kot ucieknie, zobowiązuję się powiadomić osobę wydającą psa/kota, jak też podjąć            
wszelkie możliwe kroki zmierzające do odnalezienia go.  

2. Jeśli z jakiegokolwiek powodu zrezygnuję z posiadania psa/kota, zapewnię opiekę nowego,           
troskliwego i odpowiedzialnego opiekuna i powiadomię o tym kroku osobę wydającą, która ma             
prawo do skontrolowania nowych warunków i podpisania umowy adopcyjnej z nowym           
opiekunem.  

3. Pod żadnym względem nie porzucę psa/kota ani nie oddam go do schroniska.  
4. Pies/kot będzie pod opieką weterynaryjną, będzie regularnie odrobaczany, szczepiony, a w razie            

choroby leczony z należytą troską.  
5. Pies nie będzie trzymany na łańcuchu. W przypadku psa mieszkającego na zewnątrz (w kojcu)              

zobowiązuję się zapewnić mu właściwie ocieploną budę, wybieg oraz stały dostęp do wody, a              
także posiłek dwa razy dziennie.  



6. Wydający będzie miał możliwość sprawdzania warunków przetrzymywania psa/kota, sposobu         
jego żywienia, prawidłowej socjalizacji, stanu jego zdrowia, odpowiedniej opieki weterynaryjnej,          
odpowiedniej ilości ruchu.  

7. Uniemożliwię psu ucieczki, polowania na inne zwierzęta, będę unikać sytuacji, w których pies             
może pogryźć się z innym psem (w ramach możliwości).  

8. Nie będę kopiować psu uszu ani ogona (chyba, że względy zdrowotne będą tego bezwzględnie              
wymagały), ani nie będę go traktować niezgodnie z Ustawą o ochronie zwierząt.  

9. Pies/kot nie zostanie sprzedany. Przygarniam go z potrzeby serca, a nie dla zysku.  
10. Pies/kot nie zostanie poddany eksperymentom medycznym lub jakimkolwiek innym. 
11. Jeśli zdarzy mi się sytuacja, że suka/kotka zostanie pokryta, zobowiązuję się pokryć koszty             

usunięcia ciąży lub – w razie podjęcia takiej decyzji – uśpienia miotu. 
12. Wyrażam zgodę na kontrole poadopcyjne.  
13. W przypadku rażącego naruszenia któregoś z punktów niniejszej umowy, osoba wydająca ma            

prawo do natychmiastowego odebrania psa / kota adoptującemu.  
 
 

Przyjmuję do wiadomości, że w razie złego traktowania zwierzęcia grozi mi odpowiedzialność            
karna na podstawie ustawy o ochronie zwierząt z dnia 21 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2003 r., Nr 106,                    
poz. 1020).  
 

Umowę spisano w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla wydającego          
i adoptującego i wszelkie złamanie umowy lub kwestie, których nie rozstrzyga umowa będą             
rozstrzygnięte przez sąd.  
 
 
 
 
 
 
 
 
      .....................................................                                                      .................................................. 
  
                     Wydający                                                                                          Adoptujący  
 
 
 
 
 


