UMOWA TYMCZASOWEJ OPIEKI NAD PSEM
nr

/

/

Umowa zawarta dnia ............................... w Trzebnicy pomiędzy:
Gmina Trzebnica, Pl. Piłsudskiego 1, 55-100 Trzebnica,
zwana dalej Wydającym,
działająca za pośrednictwem Stowarzyszenia Trzebnicki Klub Psa reprezentowanego
przez
Dawid Kołaczek, Sekretarz Zarządu,
a
imię: .............................. nazwisko: .....................................................
nr dowodu tożsamości: ................................... nr pesel: ............................
adres kontaktowy: …...............................................................................
telefon kontaktowy: …............................. e-mail: .....................................,
tj. osobą podejmującą się opieki nad niżej opisanym psem na niżej opisanych
warunkach, zwaną dalej Domem Tymczasowym.
Umowa dotyczy opieki nad psem o tymczasowym imieniu …...............................
posiadającym następujące cechy identyfikacyjne:
płeć: ........................................ rasa: ..................................................
chip: ...................................... wiek/data urodzenia .................................
maść: ....................................... kolor oczu: ...........................................
data szczepień: .....................................................................................,
zwanym dalej Psem
1.

Dom Tymczasowy zobowiązuje się do otoczenia Psa rzetelną opieką, zapewniając mu
warunki do zdrowego życia, bezpieczeństwo oraz do odpowiedzialnego postępowania
względem niego zgodnie z Ustawą z dnia 21 sierpnia 1997r. O ochronie zwierząt ( DZ.
U. 1997 Nr 111 poz 724 ze zmianami ).

2.

Dom Tymczasowy zobowiązuje się do opieki nad Psem w określonym czasie tj. w
terminie od ......................... do ........................... włącznie.

3.

Na czas pobytu Psa w Domu Tymczasowym Wydający zabezpiecza jego wyżywienie
i opiekę weterynaryjną.

4.

Wydający nie bierze odpowiedzialności finansowej ani żadnej innej za ewentualne

szkody wyrządzone przez Psa tak długo, jak długo Pies pozostaje pod opieką Domu
Tymczasowego.
5.

W razie ucieczki Psa Dom Tymczasowy zobowiązuje się powiadomić Wydającego oraz
poczynić wszelkie możliwe kroki zmierzające do odnalezienia zwierzęcia.

6.

Pies nie będzie trzymany na łańcuchu.

7.

Dom Tymczasowy deklaruje, że pod żadnym względem nie porzuci Psa ani nie odda go
do schroniska.

8.

Dom Tymczasowy nie jest uprawniony do sprzedaży Psa ani jego zbycia pod żadnym
innym tytułem.

9.

Pies nie zostanie poddany eksperymentom medycznym, ani żadnym innym.

10. W czasie przebywania psa pod opieką Domu Tymczasowego ten zobowiązuje się do
poniesienia wszelkiej odpowiedzialności za ewentualne szkody wyrządzone przez Psa
na mieniu, ludziach i innych zwierzętach.
11. Jedynym organem wydającym Psa właścicielowi jest Straż Miejska w Trzebnicy. Dom
Tymczasowy zobowiązuje się do wydania Psa na żądanie Straży Miejskiej w trybie
natychmiastowym. Wydanie Psa przedstawicielowi Straży Miejskiej jest równoznaczne
z ustaniem obowiązywania niniejszej Umowy.
12. Jedynym organem wydającym Psa do adopcji nowym właścicielom jest Gmina
Trzebnica działająca za pośrednictwem Stowarzyszenia Trzebnicki Klub Psa. Dom
Tymczasowy zobowiązuje się do wydania psa w trybie natychmiastowym na wniosek
Trzebnickiego Klubu Psa. Wydanie Psa przedstawicielowi Stowarzyszenia Trzebnicki
Klub Psa jest równoznaczne z ustaniem obowiązywania niniejszej umowy.
13. Dom Tymczasowy przyjmuje do wiadomości, że w razie złego traktowania zwierzęcia
grozi mu odpowiedzialność karna na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 ( Dz. U.
Z 2003r., Nr 106, poz.1020.
14. Umowę spisano w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze
stron. Wszelkie kwestie sporne wynikające z w/w umowy, bądź nie dotrzymanie jej
warunków, będzie rozstrzygane przez sąd.

…………………………………

…………………………………

(Dom Tymczasowy)

(wydający)

Plik ten wydrukuj, wypełnij wyszarzone pola, a następnie zeskanuj lub zrób dobrej jakości zdjęcie obu stron
i wyślij na adres biuro@trzebnickiklubpsa.pl. Po wypełnieniu pozostałej części formularza odeślemy
podpisany przez nas egzemplarz.

