Załącznik nr 2
UMOWA ADOPCYJNA
ZWIERZĘCIA
zawarta w dniu................................ w Wysocku Wielkim pomiędzy :
Międzygminnym Schroniskiem dla Bezdomnych Zwierząt w Wysocku Wielkim przy ul. Pruślińskiej 3,
reprezentowanym przez:............................................................................................................
a osobą adoptującą :
................................................................................................................................................................
Imię i nazwisko

...................................................................................................................................................................
seria i numer dowodu osobistego

...................................................................................................................................................................
adres zamieszkania

....................................................................................................................................................................
telefon kontaktowy, adres e-mail

Umowa dotyczy adopcji zwierzęcia o tymczasowym imieniu:............................
Wiek: ................................................
Płeć: ..................................................
Rasa: ................................................
Umaszczenie: ..................................
Znaki szczególne: ...............................
Kastrowany / sterylizowana: ...............
Niniejszy dokument jest zobowiązaniem adopcyjnym, a nie umową kupna - sprzedaży.
Warunki umowy:
1. Adoptujący zobowiązuje się, że nie odda ani nie sprzeda zwierzęcia osobom trzecim. Jeżeli

adoptujący z jakiś względów nie mógłby zatrzymać zwierzęcia, jest zobowiązany zawiadomić
schronisko. Pod żadnym względem nie należy porzucać zwierzęcia.
2. Oddający do adopcji oświadcza, że przekazał Adoptującemu wszelkie niezbędne informacje

dotyczące adoptowanego zwierzęcia:
- przebyte choroby,
- informacje o leczeniu (udokumentowane książeczką zdrowia, o ile taka została założona),
- informacje o dolegliwościach i chorobach nie widocznych przy odbiorze zwierzęcia,
- informacje dotyczące ogólnego stanu psychicznego i fizycznego zwierzęcia.
3. Biorący do adopcji przyjmuje do wiadomości, że ze względu na specyfikę i warunki
Schroniska, w szczególności liczbę przebywających w nim zwierząt, u adoptowanego
zwierzęcia mogą wystąpić objawy chorobowe, które nie ujawniły się w trakcie jego pobytu w
Schronisku.
4. Adoptujący oświadcza, że przyjmuje zwierzę wyłącznie dla siebie, a nie dla pośredników lub

innych osób. Adoptujący oświadcza, że jego stan finansowy jest wystarczający, by zapewnić
zwierzęciu godziwe warunki życia, a w szczególności pożywienie oraz opiekę weterynaryjną.
5. Osoba adoptująca zwierzę zobowiązuje się :

a. traktować zwierzę zgodnie z Ustawą o ochronie zwierząt,
b. zapewnić zwierzęciu wyżywienie, wodę i schronienie oraz utrzymać w
granicach swojejposesji, nie wypuszczając swobodnie na teren otwarty bez
dozoru,
c. szczepić zwierzę w wyznaczonych przez lekarza weterynarii terminach,
d. zapewnić zwierzęciu staranną opiekę medyczno-weterynaryjną.
e. nie trzymać psa na łańcuchu i zapewnić zwierzęciu codzienne spacery lub
możliwośćswobodnego biegania na terenie posesji,
f.

powiadomić osobę oddająca zwierzę do adopcji w razie poważnej choroby,
zaginięcia lubśmierci zwierzęcia,

g. nie wykorzystywać psa do pracy, polowania, walk psów albo do tresowania
do celówobronnych,
h. zapewnić zwierzęciu opiekę weterynaryjną w razie choroby, a także regularne
szczepieniaochronne i odrobaczanie zgodnie z zaleceniem lekarza weterynarii,
i.

nie dopuścić do rozmnożenia zwierzęcia, wysterylizować je lub
wykastrować w przypadkuadopcji zwierzęcia niewysterylizowanego lub
niewykastrowanego

j.

traktować adoptowane zwierzę z należnym istocie żywej szacunkiem i nie
stosować wobecniego przemocy fizycznej (np. szarpanie, uderzanie),

k. w najdogodniejszy sposób (list, email, telefon) udzielać informacji osobie
oddającej zwierzę doadopcji o przystosowaniu się zwierzęcia do nowych
warunków życia.
6. Osoba adoptująca musi posiadać wyposażenie niezbędne dla zwierzęcia: obrożę

(szelki), smycz, legowisko do spania, miski, pokarm – dla psa, a dla kota – nosidełko
(kuweta), miski, pokarm.
7. Osoba adoptująca szczeniaka lub zwierzę, które z uzasadnionych przyczyn

medycznych nie zostało wysterylizowane podczas pobytu w schronisku, zobowiązuje
się do przeprowadzenia sterylizacji/kastracji zwierzęcia na swój koszt w możliwie
najkrótszym terminie bezpiecznym dla zdrowia zwierzęcia.
8. Osoba oddająca zwierzę do adopcji, ma prawo skontrolowania, w jakich warunkach

zwierzę przebywa (wizyty u adoptującego). W przypadku stwierdzenia złamania
warunków umowy adopcyjnej i zaniedbania zwierzęcia, ma prawo natychmiast
odebrać zwierzę i zawiadomić odpowiednie organy o podejrzeniu przestępstwa.
9. W przypadku aktów łamania istotnych postanowień niniejszej umowy, noszących

znamiona czynu zabronionego, działając na podstawie art. 304 § 1 Kodeksu
Postępowania Karnego, zawiadomi się właściwe organy ścigania o podejrzeniu
popełnienia przestępstwa.
10. Niniejsza umowa sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.
11. Każda ze stron oświadcza, ze zapoznała się z treścią niniejszej umowy, a także

otrzymała po jednymegzemplarzu.

podpis osoby oddającej zwierzę:

podpis osoby adoptującej zwierzę:

