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Stowarzyszenie Obrona Zwierząt
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28-300 Jędrzejów

W odpowiedzi na pismo z dnia 13.01.2016 r. uprzejmie informuję, że:

1. Wyłapywaniem bezpańskich psów z terenów miasta i gminy w 2015 roku zajmował się

Zakład Usług Komunalnych w Jędrzejowie w oparciu o Uchwałę Nr 11/18/14 Rady

Miejskiej w Jędrzejowie dotyczącej ustalenia stawki dotacji przedmiotowej.

2. Opiekę weterynaryjną nad zwierzętami odłowionymi z terenu Gminy oraz zapewnienie

całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem

zwierząt w 2015 r. realizował lek wet. Pan Przemysław Zakrzewski Gabinet

Weterynaryjny „Zwierzak" ul. Browarna 6. Następnie bezdomne zwierzęta trafiały do

Hotelu dla Zwierząt i Ptactwa Domowego Longina Siemińskiego z siedzibą w Łodzi

z którym Gmina Jędrzejów ma podpisaną umowę od 15.02.2011 r.

3. W okresie O l .01. - 31.12.2015 zapewniono opiekę 79 bezdomnym zwierzętom w tym:

• 10 szt. psów zwrócono właścicielowi,

• 33 szt. psów po wyłapaniu przekazano do adopcji,

• 24 szt. psów przekazano do schroniska,

• zgony nastąpiły w przypadku 4 szt. zwierząt ( 3 psy i l kot),

• dokonano eutanazji ślepego miotu szczeniąt w ilości 8 szt.

4. Koszt realizacji całego zadania przewidzianego ustawą o ochronie zwierząt

(wyłapywanie, transport do schroniska i hotelowanie, opieka weterynaryjna, dokarmianie

kotów, punkt zbiorczy padliny) w 2015 r. wyniósł 416 942,07 zł (w tym płatność za psy,

które są w schronisku od 2011 r.).

5. Umowy na opiekę nad zwierzętami nie uległy zmianie. Kserokopie dokumentów

przesyłamy w załączeniu.

Z up. BURMISTRZA
Naczelnik Wydziału Inwestycji

ruktury Technicznej

'ędzik-Prawda
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UMOWA NR.

Zawarta dnia .A'J.\.U£.:?D/l/i..łr...... zwana dalej „Umową" pomiędzy:

Gminą Jędrzejów, ul. 11 Listopada 33, 28-300 Jędrzejów NIP 656-12-59-000,

zwaną dalej „Zleceniodawcą" reprezentowaną przez

mgr Marcina Piszczka - Burmistrza

Longinem Siemińskim prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Hotel dla

Zwierząt i Ptactwa Domowego wpisaną do Ewidencji Działalności Gospodarczej pod nr ew.

53259 T. siedzibą w Łodzi, ul. Kosodrzewiny 56 lok. 2 oraz z filią w miejscowości Wojtyszki 18, gm.

Brąszewice zwanym dalej „Zleceniobiorcą"

Zwanych łącznie „Stronami".

Strony postanawiają co następuje:

§1

L Przedmiotem niniejszej umowy jest odpłatne przetrzymywanie w hotelu bezdomnych

zwierząt pochodzących z terenu Zleceniodawcy - Gminy Jędrzejów (zgodnie z ofertą z dnia

15.02.2011 r)

2. Szczegółowy zakres obowiązków Stron określają kolejne paragrafy.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie znajdują odpowiednie

przepisy ustawy z dnia 11 marca 2004r o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób

zakaźnych (Dz.U. z 2008r Nr 213 póz. 1342 z pożn. Zm.) oraz Kodeksu Cywilnego.

§2

1. Do obowiązków Zleceniobiorcy należą:

a. Przyjęcie wyłapanych zwierząt do hotelu oraz oznaczenie chipem;

b. Przeprowadzenie piętnastodniowej kwarantanny dla nowo przybyłych zwierząt oraz

w przypadku pogryzienia przeprowadzanie, w ramach kwarantanny, obserwacji w kierunku

wścieklizny, o ile na terenie powiatu na którego terenie wyłapano zwierzę nie znajduje się

podmiot gotowy przyjąć takie zwierzę;

c. Prowadzenie ewidencji zwierząt w tym informowanie Zleceniodawcy co miesiąc

o każdym przypadku upadku, eutanazji i adopcji zwierzęcia;



d. Opieka nad zwierzętami przetrzymywanymi w hotelu, w tym zapewnienie wyżywienia

oraz, w razie potrzeby, pomocy lekarsko-weterynaryjnej (profilaktyka, leczenie, kastracja

i sterylizacja).

2. Zwierzęta będą hotelowane w siedzibie głównej hotelu w Łodzi ul. Kosodrzewiny 56

oraz w filii hotelu z siedzibą Wojtyszki 18 gm. Brąszewice.

§3

1. Zleceniobiorca upoważniony jest do wykonywania wszelkich działań zmierzających

do adopcji zwierząt.

2. W razie potrzeby Zleceniobiorca udostępni Zleceniodawcy dane osób, któren
dokonały adopcji zwierzęcia. Powyższe dane podlegają ochronie. Zleceniodawca może je

przetwarzać i udostępniać jedynie w przypadkach ściśle przepisanych prawem, instytucjom

państwowym i samorządowym w ramach ich ustawowych kompetencji. Zleceniodawca

ponosi wszelkie konsekwencje sprzecznego z prawem przetwarzania lub udostępniania

danych osób, które dokonały adopcji zwierzęcia.

3. Zleceniobiorca upoważniony jest do wykonywania zabiegów lekarsko-

weterynaryjnych, a także kastracji i sterylizacji oraz w uzasadnionych przypadkach eutanazji

zwierząt.

§4

Zleceniodawca zobowiązuje się do natychmiastowego poinformowania Zleceniobiorcy

o wystąpieniu na swoim terenie objawów choroby zakaźnej zwalczanej z urzędu.

§5

1. Wynagrodzenie z tytułu Umowy przypadające Zleceniobiorcy od Zleceniodawcy

wynosi:

a. Pobyt i utrzymanie jednego psa w schronisku - 5,00 zł plus 23% VAT, pobyt i utrzymanie

w hotelu jednego kota - 3,00 zł + 23% VAT, za każdą rozpoczętą dobę, do końca pobytu

zwierzęcia w hotelu;



b. Odbiór jednego zwierzęcia lub więcej w tym samym miejscu i czasie, oraz ich

transport do schroniska i oznaczenie chipem - 200,00 zł + 23% VAT.

2. Zleceniodawca zobowiązuje się zwrócić udokumentowane koszty kwarantanny

w kierunku wścieklizny, które odbyły się w wyspecjalizowanej ku temu placówce, niezależnie

od wynagrodzenia przypadającego zgodnie z ust. 1.

§6

Kwoty o których mowa w §5 Zleceniodawca zobowiązany jest wpłacić na konto:

PKO BP S. A. III O/Łódź 33 1020 3378 0000 1302 0192 3861

w terminie 14 dni od otrzymania faktury VAT za wykonaną usługę.

§7

Każda ze stron może rozwiązać Umowę z zachowaniem jednomiesięcznego okresu

wypowiedzenia.

§8

Umowa zawarta jest na okres od 21 lutego 2011 do 31 stycznia 2012r

§9

1. Strony zobowiązują się względem siebie do lojalności oraz poufności

2. Strony ponoszą odpowiedzialność za poprawność informacji przekazywanych sobie

w trakcie realizacji niniejszego zlecenia

3. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu.

§9a

Ewentualne spory rozstrzygał będzie Sąd właściwy dla siedziby Zleceniodawcy.

§10

Umowa sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednej dla

każdej ze stron.
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Aneks 5/2015

z dnia 23.01.2015 r,

do umowy zawartej dnia 15.02.2011r pomiędzy Gminą Jędrzejów z siedzibą w Jędrzejowie

ul. 11 Listopada 33 a, a Longinem Siemińskim prowadzącym działalność gospodarczą pod

nazwą Hotel dla Zwierząt i Ptactwa Domowego wpisaną do Ewidencji Działalności

Gospodarczej pod nr ew. 53259 z siedzibą w Łodzi, ul. Kosodrzewiny 56 lok. 2 oraz z filią

w miejscowości Wojtyszki 18, gm. Brąszewice.

§1.

W umowie zawartej dnia 15.02.2011r § 5 i § 8 otrzymują brzmienie:

§ 5 „ Wynagrodzenie z tytułu umowy przypadające Zleceniobiorcy od Zleceniodawcy wynosi:

a. Pobyt i utrzymanie jednego zwierzęcia w schronisku. 7,00 zł + 23 VAT, za każdą rozpoczętą

dobę, do końca pobytu zwierzęcia w hotelu, także w przypadku wygaśnięcia niniejszej

umowy."

§ 8. „ Umowa zawarta jest na okres od l lutego 2015 r do 31 stycznia 2016 r "

Pozostałe paragrafy umowy nie ulegają zmianie.

§2.

Aneks sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze

stron.

§3.

Aneks wchodzi w życie z dniem l lutego 2015r.

.'Ą; ! PTACTWA DOMOWECf
ZLECEN.IOBIORGĄiski ZLECENIODAWCA

mar Marcin Piszczek


