
SCHRONISKO DLA BEZDOMNYCH  
ZWIERZĄT W SKIERNIEWICACH  
UL. PAMIĘTNA 16  
96-100SKIERNIEWICE  

 

UMOWA ADOPCYJNA nr ………../20…. 

zawarta dnia …………………………. 

pomiędzy: Zakładem Utrzymania Miasta Sp. z o.o. z siedzibą w Skierniewicach ul. 
Sobieskiego 75A, reprezentowanym przez Prezesa Piotra Majkę, zwanym dalej 
Właścicielem schroniska, 

a 

Adoptującym: 
Imię i nazwisko:........................................................................................................................ 
Nr dowodu osobistego: .................................. PESEL …………………………………………… 
Telefon kontaktowy: ................................................................................................................. 
Adres:........................................................................................................................................ 
 

§ 1 

Właściciel schroniskaprzekazuje, a Adoptujący przyjmuje na własność psa: 
Imię: ..............................................  
Płeć: ........................... maść………………………………………………………..  
Mieszaniec / rasa: .............................................................  
Kastracja - TAK/NIE(właściwe podkreślić) 
Data szczepienia przeciwko wściekliźnie: ……………………………................. 

 

§ 2 

Adoptujący ma możliwość bezpłatnego wykastrowania psa/wysterylizowania suki przez 
lekarza weterynarii wskazanego przez Właściciela schroniskaw momencie, kiedy wg 
wskazań i zaleceń tego lekarza będzie można taki zabieg wykonać.Odnosi się to głównie do 
szczeniąt, które ze względu na wiek nie mogą być poddane tego typu zabiegom. 

§ 3 

1. Adoptujący zobowiązuje się do humanitarnego traktowania psa wymienionego w § 1, co 
oznacza opiekę w ramach przyjętych standardów, określonych w Ustawie o ochronie 
zwierząt z dnia 21.08.1997r (Dz.U.1997 nr 111 poz.724 z późniejszymi zmianami); a w 
szczególności ma obowiązek: 
a) zapewnić zwierzęciu wyżywienie, stały dostęp do świeżej wody oraz schronieniew 

granicach swojej posesji (domu, mieszkania), bez możliwości wypuszczania go na 
tereny otwarte bez dozoru, 

b) w przypadku ucieczki psa, jak najszybciej powiadomić o tym zdarzeniu pracownika 
schroniska oraz podjąć wszelkie możliwe kroki zmierzające do odnalezienia go 
(powiadomienie najbliższych schronisk dla bezdomnych zwierząt, rozwieszenie 
informacji o zaginięciu psa), 

c) zapewnić opieką weterynaryjną, zwłaszcza w czasie choroby, poddawać regularnym 
szczepieniom, itp., 



d) wobec psa, którego przeznaczy do mieszkania na zewnątrz (w kojcu) zapewnić mu 
właściwie ocieploną budę, wybieg oraz stały dostęp do posiłków i wody. 
 

2. Adoptującemu zabrania się:  
a) porzucenia psa lub zwrotu do schroniska, 
b) odsprzedaży, czy też przekazania adoptowanego zwierzęcia osobom trzecim, 
c) trzymania psa na łańcuchu, 
 

§ 4 

1. W przypadku rażącego naruszenia któregoś z zapisów § 2 niniejszej umowy, Właściciel 
schroniskama prawo do natychmiastowego odebrania psa Adoptującemu. 

2. Adoptującyma obowiązek poinformować Właściciela schroniska o zmianie miejsca 
pobytu zwierzęcia z podaniem jego nowego adresu. 

3. Adoptujący wyraża zgodę na kontrole poadopcyjne przeprowadzone przez pracownika 
schroniska.   

 
§ 5 

Dokumentami stanowiącymi integralną część niniejszej umowy są załączniki od nr 1 do 3. 

 
§ 6 

Umowa została sporządzona w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze 
stron.  

 

 

 

……………………..       ………………………… 

Właściciel schroniska            Adoptujący 

 

 

 


