
Umowa  Adopcji Zwierzęcia (szczenięcia) 

Zawarta w dniu  ……………………………………. 
pomiędzy:  
Radomskim Towarzystwem Opieki nad Zwierzętami z siedzibą w Radomiu ul. Witosa 96 prowadzącym 
Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt  w Radomiu  
zarejestrowanym w Krajowym Rejestrze Sądowym pod Nr KRS 200933          NIP 948 105 32 90 

Regon 670663003 

 w imieniu, którego działa: 

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

 
zwanym dalej Przekazującym do adopcji 
 
a 
………………………………………………………………………………..…………………………  
 
zamieszkałym/łą w …………………………………….……………………………………………… 
 
telefon kontaktowy/e-mail …………………………………….……………………………………... 
 
PESEL ………………………………………………………………………….……………………… 
zwanym/zwaną dalej Adoptującym.  
 
Umowa dotyczy adopcji n/w zwierzęcia: 
Imię      ……………………………………….. 

Gatunek     ………………………………………. 

Rasa      ……………………………………….. 

Płeć       ……………………………………….. 

Maść       ……………………………………….. 

Wiek/data urodzenia    ……………………………………….. 

Nr  mikroprocesora (czipa)     ……………………………………….. 

     § 1 

Przekazujący do adopcji oświadcza, że zwierzę na dzień adopcji nie wykazuje objawów chorób 
zakaźnych, jest odrobaczone i zaszczepione przeciw wściekliźnie(dot. Szczeniąt powyżej 3 miesiąca 
życia) oraz posiada aktualną kartę/książeczkę zdrowia. 

§ 2 

Adoptujący oświadcza, że  
1. Posiada warunki aby zapewnić zwierzęciu godziwe warunki życia a w szczególności 

utrzymywania go w czystości, odrobaczania, szczepienia i leczenia oraz właściwego odżywiania. 
2. Przyjmuje zwierzę jako swojego towarzysza nie na potrzeby pośredników czy innych 

osób. 
3. Wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych oraz wizerunku 

określonych w umowie na potrzeby Radomskiego Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami w 
Radomiu, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 202 Nr 101 

poz. 926 ze zmianami) 
                                                                        § 3 
Adoptujący zobowiązuje się do: 
1. Sprawowania opieki nad zwierzęciem i ponoszenia odpowiedzialności za jego 

zachowanie, 
2. Regularnego poddawania go okresowym kontrolom stanu zdrowia, szczepieniom i 

innym zabiegom wg zaleceń lekarza weterynarii,  
3. Sterylizacji/kastracji -  w terminie do  ukończenia przez nie pierwszego roku życia. 
4. Zapewnienia zwierzęciu ciepłego schronienia oraz wybiegu lub wystarczającej ilości 

spacerów 
5. Zapewnienia odpowiedniego wyżywienia i czystej wody, 
6. Nie stosowania przemocy wobec zwierzęcia i znęcania się nad nim w sposób określony 

w Ustawie z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt (DZ.U.2003 Nr 106 poz.1002 z póź. 
zmianami), 

7. Utrzymywania zwierzęcia zgodnie z zapisami obowiązującego Regulaminu utrzymania 
czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Radomia oraz Ustawy o ochronie zwierząt, 

8. Powiadamiania Przekazującego do adopcji w okresie do 6 miesięcy od daty podpisania 
umowy, drogą najbardziej dogodną dla Adoptującego (poczta e-mail, telefon, fax, list) o procesie 
aklimatyzacji zwierzęcia, zwłaszcza o problemach z jego przystosowaniem w nowym miejscu 
przebywania. 

9. Powiadomienia Przekazującego do adopcji o przeprowadzeniu sterylizacji/kastracji  
        niezwłocznie po przeprowadzeniu zabiegu. 
 

§ 4 
Przekazujący do adopcji zastrzega sobie prawo do: 
1. Kontroli warunków utrzymywania zwierzęcia u Adoptującego w okresie do 18 miesięcy 

od dnia podpisania niniejszej umowy. 
2. Natychmiastowego rozwiązania umowy i odebrania zwierzęcia w przypadku 

stwierdzenia rażącego naruszenia warunków umowy przez Adoptującego.  
W przypadku łamania postanowień niniejszej umowy, noszących znamiona czynu zabronionego, 
Przekazujący do adopcji zawiadomi właściwe organy ścigania o podejrzeniu popełnienia 
przestępstwa.   
     § 5 

1. Niniejsza umowa w ciągu 31 dni od dnia podpisania adopcji funkcjonuje jako umowa 
tymczasowa.  

2. Jeżeli w okresie określonym w pkt 1 wystąpiłyby problemy z adaptacją zwierzęcia lub z 
innych względów nie byłby możliwy jego dalszy pobyt w domu Adoptującego, Przekazujący do 
adopcji zastrzega sobie prawo nieodpłatnego przyjęcia go z powrotem do Schroniska dla 
Bezdomnych Zwierząt w Radomiu lub weryfikacji kolejnego Adoptującego.  

3. Po terminie określonym w pkt 1 umowa obowiązuje jako umowa adopcyjna stała. 
 
 
 
 

       Przekazujący do adopcji              Adoptujący 
 


