
 

 

UMOWA ADOPCYJNA PSA 

 

Zawarta w dniu ………....................... r. w Dębicy pomiędzy:  

Gminą Miasto Dębica reprezentowanym przez: 

 Zakład Usług Miejskich Sp. z o. o. „ZUM”, ul. Ratuszowa 12, 39-200 Dębica, z którą Gmina Miasto 

Dębica ma podpisaną umowę dot. sprawowania opieki nad „tymczasowym przytuliskiem” dla 

bezdomnych psów w Dębicy zwanym dalej Przytuliskiem. 

 

a Panem/Panią …………………………………………………, zwanym(ą) dalej Adoptującym, 

zamieszkałym…………………………………… telefon ………………… 

 

łącznie zwanej dalej Stronami. 

 

§1 

Przedmiotem umowy jest adopcja psa oznaczonego mikroczipem   …………………………. 

płci ……………………………………………………………………………………………… 

rasy ……………………………………………………………………………………………... 

maści …………………………………………………………………………………………… 

wabiącego się …………………………………………………………………………………... 

zarejestrowanego pod numerem …………………………………………………………. 

 

§2 

1. Przytulisko oddaje Adoptującemu zwierzę na własność, a adoptujący oświadcza, że wyraża 

na to zgodę. Strony oświadczają, że wydanie zwierzęcia nastąpiło. 

2. Adoptujący zobowiązuje się, że w czasie trwania umowy nie odstąpi odpłatnie zwierzęcia, ani 

też nie pozbędzie się go w inny sposób sprzeczny z niniejszą umową lub obowiązującymi 

przepisami prawa. 

 

§3 

1. Przytulisko oświadcza, że oddawane do adopcji zwierzę jest zwierzęciem bezdomnym 

według regulaminu „tymczasowego przytuliska” (tj. w okresie 14 dni od trafienia psa do 

„azylu” nie zgłosił się właściciel.) 

2. Adoptujący oświadcza, że zapoznał się ze stanem fizycznym i zdrowotnym psa i nie ma do 

niego żadnych zastrzeżeń. 

3. Przytulisko nie ponosi odpowiedzialności za urazy lub choroby powstałe lub ujawnione po 

adopcji. 

4. Adoptujący oświadcza, że jest świadomy adopcji psa wymagającego specyficznej opieki, 

oraz że bierze odpowiedzialność za wszystkie ewentualne szkody i zdarzenia spowodowane 

przez psa. 

 

§4 

1. Adoptujący zobowiązuje się do przestrzegania następujących przepisów: 

 zarejestrowania zwierzęcia we właściwym urzędzie, 

 zapewnienia zwierzęciu starannej opieki weterynaryjnej obejmującej w szczególności 

przeprowadzanie obowiązkowych szczepień przeciw wściekliźnie i innym chorobom, 

 zapewnienia psu odpowiedniej karmy, dostępu do wody oraz schronienia zgodnie z jego 

potrzebami gatunkowymi i fizjologicznymi, 

 utrzymywania zwierzęcia w granicach swojej posiadłości oraz niewypuszczanie go bez dozoru 

w miejscach do tego nieprzeznaczonych, 

 nietrzymania zwierzęcia na uwięzi oraz nietrzymania zwierzęcia w kojcu bez możliwości 

spacerów w celu umożliwienia zwierzęciu realizacji zachowań społecznych, 



 

 

 obowiązkowego wykonania zabiegu sterylizacji/kastracji (jeżeli pies nie został poddany 

operacji w schronisku) – zlecenia na darmową sterylizację/kastrację można odebrać w 

Urzędzie Miejskim w Dębicy za okazaniem umowy adopcyjnej psa. 

 bezwzględnego zakazu rozmnażania adoptowanego psa. 

 

2. Jednocześnie Adoptujący przyjmuje do wiadomości, że w razie złego traktowania zwierzęcia grozi 

mu odpowiedzialność karna na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt (tj. 

Dz. U. z 2019 r. poz. 122.). 

 

§5 

1. W przypadku nieprzestrzegania przepisów opisanych w §4 przez Adoptującego, Przytulisko 

oświadcza, że jest uprawnione do rozwiązania niniejszej umowy ze skutkiem 

natychmiastowym. 

2. Z chwilą rozwiązania niniejszej umowy Adoptujący jest zobowiązany do niezwłocznego 

wydania zwierzęcia na żądanie Przytuliska. 

 

§6 

1. Warunkiem dopuszczenia do adopcji psa jest pozytywna opinia uprawnionych wolontariuszy, 

którzy przeprowadzą wizytę przedadopcyjną pod wskazanym adresem przez 

zainteresowanego określonym w §7 ust. 3, w którym pies będzie przebywał na stałe. Kontrola 

zostanie dokonana w terminie do 3 dni roboczych od dnia zgłoszenia chęci adopcji w biurze 

Zakładu Usług Miejskich Sp. z o.o. 

2. Adoptujący oświadcza, że ma świadomość wykonywanych przez Wolontariuszy,  

z którą Gmina Miasto Dębica ma podpisane stosowne Porozumienie  

o wykonywaniu świadczeń wolontarystycznych wizyt poadopcyjnej w celu sprawdzenia 

warunków bytowania psa.  

 

§7 

1. Adoptujący oświadcza, że gdyby pies nie spełniał oczekiwań, doprowadzi go w ciągu 14 dni 

na powrót pod opiekę przytuliska dla bezdomnych psów w Dębicy. Po upływie powyższego 

okresu nie ma możliwości zwrócenia psa. 

2. Adoptujący zobowiązuje się, że na własną rękę znajdzie następnego Adoptującego i zgłosi to 

do Przytuliska, jeżeli po upływie okresu, o którym mowa w §7 pkt. 1 będzie zmuszony 

zrezygnować z adopcji. 

3. Adoptujący zobowiązuje się do trzymania psa na smyczy i niezdejmowania kagańca w 

miejscach publicznych. 

4. Adoptujący oświadcza, że pies przebywać będzie pod następującym adresem: 

 

………………………………………………………………………………………………. 

§8 

1. Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony.  

2. Spory mogące powstać w związku z realizacją niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd 

właściwy dla siedziby Przytuliska. 

3. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 

stron.  

 

 

…………………… 

Miejscowość i data 

 

  

………………………………  …………………………….. 

Podpis Przedstawiciela ZUM      Podpis Adoptującego 

 


