UMOWA nr l/GBZ/2019
Zawarta w dniu 19.12.2019r. w Turku pomi^dzy:
Przedsi^biorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spotka z o.o. z siedzib^ w Turku,
ul. Polna 4, 62-700 Turek wpisana do Rejestru Przedsi^biorcow K R S prowadzonego przez
Sc|d Rejonowy Poznan - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydzial I X Gospodarczy K R S
pod numerem: 0000162254, NIP: 668-00-00-082, REGON: 311022883, kapital zakladowy:
57.570.000,00 zl zwana dalej PGKiM Sp. z o.o.,
reprezentowana przez:
- Prezes Zarzqdu: Miroslaw Wypior
a
Gmin^ Brudzew reprezentowana przez:
-Wojt Gminy: Cezary Krasowski
zwanfj dalej w umowie Gminii
§1
Umowa okresla warunki i zasady wspolpracy pomi^dzy P G K i M Sp. z o.o. a Gmin^ w
zakresie opieki nad bezdomnymi zwierz^tami w Schronisku dla bezdomnych zwierz^t w
Turku.
§2
PGKiM Sp. z 0.0. ma za zadanie w szczegolnosci:
1. Przyjmowanie i przetrzymywanie zwierzqt zagubionych, zblqkanych i porzuconych lub z
innych przyczyn bezdomnych, w szczegolnosci psow i kotow z obszaru Gminy, z
wyl^czeniem zwierz^t gospodarskich.
2. Prowadzenie rejestru przetrzymywanych zwierz£|t.
3. Zapewnienie zwierz^tom warunkow zgodnych z Ustaw^j z dnia 21 sierpnia 1997r. o
oclironie zwierz^t ( Dz. U . Nr 106,poz.l002 ze zmianami).
4. Zapewnienie przetrzymywanym zwierz^tom opieki weterynaryjnej w zakresie
profilaktyki leczenia oraz szczepienia przeciwko wsciekliznie- na podstawie umowy
zawartej z wybran^^ przez siebie lecznic^ weterynaryjn^.
5. Dokladanie staran maj^cych na celu wydawanie przetrzymywanych zwierz^t ich
potencjalnym opiekunom, zdolnym zapewnic im nalezyte i godne warunki bytowania.
6. Usypianie w sposob humanitarny zwierz^t w przypadkach okreslonych w art. 33 ustawy

L dnia Zl sierpnia 19971. o octaonie imerxt^t (tj. Dz. U. z 2003T.,nr 106 poz.lOOl ze
zm.).
7. Podejmowanie dzialah, maj^cych na celu ograniczanie populacji zwierz^t w Sclu'onisku.
8. Interwencyjne wylapywanie zwierz^t nie posiadaj^cych wlascicieli, w przypadku
otrzymania takiego zgloszenia z dokladnie okreslonym miejscem pobytu.
§3
1. Wylapywanie zwierzqt, o ktorym mowa w § 2 ust. 8 odbywac si^ b^dzie na wskazanych
ponizej, w ust. 2- 5 zasadach.
2. Uzywane przy wylapywaniu zwierz^t bezdomnych urz^dzenia i srodki nie b^d^ stwarzac
zagrozenia dla ich zycia, zdrowia ani zadawac im cierpienia.
3. Transport zwierz^t odbywac si? b^dzie srodkami do tego celu przystosowanymi i b^dzie
prowadzony zgodnie z warunkami okreslonymi w art.24 ust 1 ustawy z dnia 21 sierpnia
1997 r. o ochronie zwierz^t.

4. W razie potrzeby zwierz? b^dzie miato zapewnion^ niezwiocznq pomoc lekarskoweterynaryjn^, na podstawie umowy zawartej z wybran^ przez P G K i M Sp. z o.o.
lecznic^ weterynaryjnq.
5. Wylapywane zwierz^ta b?d^ przewozone bezposrednio do Schroniska dla zwierz^t w
Turku przy ul. Aleja Jana Pawla I I 45.
§4
Gmina zobowiqzuje si? do:
1. Zglaszania do pogotowia interwencyjnego informacji o bezdomnych, bl^kaj^cych si?
zwierz?tach na zasadach ustalonych pomi?dzy stronami.
2. Wnoszenia comiesi?cznych oplat ryczaltowych w kwocie 5.000,00 zl netto + V A T
(slownie: pi?c tysi?cy zlotych 00/100) + V A T .
3. Wnoszenia oplaty jednorazowej za przyj?cie jednego zwierz?cia do schroniska kwocie
w kwocie 230,00 zl netto + V A T ( slownie: dwiescie trzydziesci zlotych 00/100) +
V A T za pierwsze zwierz? + 115,00 zl netto + V A T ( slownie: sto pi?tnascie zlotych
00/100 ) za kazde dodatkowe zwierz? wchodz^ce w sklad miotu.

§5
W przypadku rozwi^zania umowy Gmina zobowi^zuje si? niezwlocznie do odbioru
przetrzymywanych w schronisku na jej zlecenie zwierz^t.
§6
Umowa obowiqzuje od dnia 01.01.2020r. do dnia 31.12.2020r.
§7
Kazda ze stron moze wypowiedziec umow? z 1 miesi?cznym okresem wypowiedzenia.
Wypowiedzenie umowy winno bye skierowane na pismie, a okres wypowiedzenia liczony
b?dzie od pierwszego dnia miesiqca nast?puj^cego po miesi^cu, w ktorym zlozone zostalo
wypowiedzenie.

§8
Wszelkie zmiany do niniejszej umowy b?d^ wprowadzane w drodze pisemnego aneksu pod
rygorem niewaznosci.
§9
W sprawach nieuregulowanych niniejsz^ umow^ maj^ zastosowanie przepisy kodeksu
cywilnego.
§10
Umow? sporz^dzono w dwoch jednobrzmi^cych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze
stron.
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