
 
załącznik nr 6 do umowy                                                     

UMOWA ADOPCYJNA ZWIERZĘCIA 
 
zawarta w ............................................ dnia ……………………………………..….  

pomiędzy: …….....................................................................................................................................................  

(dane oddającego do adopcji) 

działającym na podstawie umowy zawartej z Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych spółka z o.o., zwanego w 
dalszej części umowy Wykonawcą    telefon kontaktowy: ......................................................... 
a 
osobą adoptującą, zwaną dalej Adoptującym.  Dane osoby adoptującej 
……..………………………………………………………………………………..………………………………………… 

(imię i nazwisko) 

………………………………………………........…………………………………………………………………………… 
(adres zamieszkania) 

……………………………………………………………..………………………………………………………………… 
(adres zameldowania jak jest inny niż zamieszkania) 

…….........................……………………………..………………………………………………………………………… 
(telefon kontaktowy, adres e-mail) 

Warunki umowy:  
§ 1 

Umowa dotyczy adopcji ....................... o tymczasowym imieniu: …………………….. Wiek: ............................... 
(psa / kota itp.) 

Płeć: ................. rasa: .......................... umaszczenie: .................................. znaki szczególne: .........................  
 
Czip nr ………………….. , dane o zwierzęciu i właścicielu zostały umieszczone w bazie www.safe-animal.eu 
 
Zdjęcie w załączeniu 

§ 2 
 1. Adoptujący zobowiązuje się otoczyć właściwą opieką adoptowane zwierzę, zapewniając mu wikt, warunki do 
zdrowego życia, bezpieczeństwo, włączając w to właściwe zabezpieczenie miejsca i terenu na którym przebywa 
oraz obowiązkowe szczepienia oraz niezbędne leczenie. 
2. Adoptujący przyjmuje do wiadomości, że w razie złego traktowania zwierzęcia grozi mu odpowiedzialność 
karna na podstawie ustawy z dnia 21.08.1997 r. o ochronie zwierząt (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 122, z 
późn. zm.) 

§ 3 
1. Adoptujący określa miejsce pobytu zwierzęcia pod adresem: 
..……………….………………………..………………………………………………...................................................... 

 
§ 4 

1. Wykonawca, Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych spółka z o.o. z siedzibą w Zawierciu lub upoważnieni 
przedstawiciele Gminy Zawiercie mają prawo przeprowadzenia zapowiedzianych i niezapowiedzianych 
kontroli w miejscu pobytu zwierzęcia, w czasie których Adoptujący musi okazać zwierzę i książeczkę 
zdrowia do wglądu. 

2. Adoptujący zobowiązuje się umożliwić kontrolę podmiotom, o których mowa w §4 pkt. 1. 
3. W razie stwierdzenia nieodpowiednich warunków podmioty wymienione w §4 pkt. 1  mają prawo odebrać 

zwierzę Adoptującemu. Adoptujący zobowiązuje się w takim przypadku bezzwłocznie wydać im zwierzę.  
4. Ocena warunków utrzymywania zwierzęcia przysługuje wyłącznie podmiotom, o których mowa w §4 pkt. 1. 

 
§ 5 

1. Adoptujący zobowiązuje się, że nie pozbędzie się, nie sprzeda, nie porzuci zwierzęcia.  
2. Adoptujący zobowiązuje się do:  
- leczenia zwierzęcia wg zaleceń przekazanych przy jego odbiorze, 
- corocznego szczepienia zwierzęcia przeciw wściekliźnie i innym chorobom wraz z poddaniem zwierzęcia 

badaniu ogólnego stanu zdrowia u lekarza weterynarii z wpisem do książeczki i karty badań,  
- spełniania wszelkich obowiązków wynikających z ustawy o ochronie zwierząt (tekst jednolity Dz. U. z 

2019 r., poz. 122 z późn. zm.) oraz z prawa miejscowego. 
§ 6 

Adoptujący oświadcza, że stan zwierzęcia jest mu znany, zapoznał się z nim i nie rości w związku z nim 
żadnych pretensji. 

§ 7 
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 

 
§ 8 

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej. 
 

Wykonawca:                                                                                                                  Adoptujący: 


