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UMOWA ADOPCYJNA
zawarta w _________________ w dniu _________________ r.

pomiędzy

_____________________________ ,
zamieszkałym przy ul. _________________ w _________________ , PESEL _________________ ,
zwanym dalej Oddającym do adopcji,

a

_____________________________ ,
zamieszkałym przy ul. _________________ w _________________ , PESEL _________________ ,
zwanym dalej Adoptującym,

zwanymi dalej łącznie Stronami.

Przedmiotem umowy jest adopcja oznaczonego zwierzęcia na czas nieokreślony, zgodnie ze
wskazanymi w niniejszej umowie warunkami.

§ 1. Przedmiot umowy

1. Adoptujący przyjmuje nieodpłatnie, od Oddającego do adopcji, zwierzę _________________ :
- rasy _______________________ ,
- o płci _______________________ ,

- o imieniu _______________________ ,
- o umaszczeniu _______________________ ,
- w wieku _________________ lat,
- posiadające mikrochip nr _______________________ ,
- o znakach szczególnych w postaci __________________________________________________ .
2. Od momentu przekazania zwierzęcia, jego opiekunem prawnym staje się Adoptujący.
3. Adoptujący oświadcza, iż przyjmuje zwierzę celem bezpośredniej nad nim opieki.
4. Oddający do adopcji przekazuje książeczkę zdrowia zwierzęcia oraz informuje Adoptującego o:
- stanie zdrowia zwierzęcia i możliwościach zapewniających prawidłowy jego rozwój, w tym obowiązku
sterylizacji albo kastracji w terminie _____________________________________________ ,
- innych koniecznych do wykonania czynnościach związanych ze sprawowaniem należytej opieki nad
zwierzęciem.
5. Adoptujący oświadcza, że jego stan finansowy jest wystarczający do zapewnienia zwierzęciu
prawidłowych warunków życia, w tym właściwego odżywiania, stosownie do wieku i kondycji, jak
i dbałości o jego zdrowie fizyczne i psychiczne.
6. Koszty związane z opieką nad zwierzęciem, w tym koszty badań i szczepień lekarskich, ponosi
Adoptujący.
7.
Adoptujący
oświadcza,
że
miejscem
_____________________________________________ .

pobytu

zwierzęcia

będzie

§ 2. Prawa i obowiązki Stron

1. Adoptujący zobowiązany jest traktować zwierzę zgodnie z ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o ochronie zwierząt.
2. Na prośbę Oddającego do adopcji, Adoptujący przekaże niezbędne informacje
w zakresie opieki nad zwierzęciem, w tym dotyczące jego aklimatyzacji, w ustalony przez Strony
sposób: __________________________________________________________________________ .
3. Na prośbę Adoptującego, Oddający do adopcji, zależnie od swoich możliwości, zobowiązany jest
pomóc w procesie aklimatyzacji zwierzęcia.
4. Adoptujący zobowiązany jest do zapewnienia zwierzęciu niezbędnej opieki weterynaryjnej oraz
okresowych badań kontrolnych stanu zdrowia i kondycji, jak i najwyższego poziomu bezpieczeństwa.
5. Adoptujący zobowiązany jest do żywienia zwierzęcia w sposób optymalny dla jego dobrostanu
i rozwoju.
6. Adoptujący nie może porzucić, nie należycie traktować, oddać lub odsprzedać zwierzęcia,
szczególnie na rzecz sklepów zoologicznych, schronisk lub ośrodków badawczych.

7. Adoptujący, w przypadku śmierci, zaginięcia lub poważnej dolegliwości zdrowotnej zwierzęcia,
powiadomi Oddającego do adopcji o tejże okoliczności, w terminie 3 dni od jej zaistnienia.

§ 3. Okres obowiązywania umowy

1. Niniejsza umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony.
2. Niedotrzymanie przez Adoptującego warunków niniejszej umowy, w tym zachowania sprzeczne
z przepisami powszechnie obowiązującego prawa, zwłaszcza w zakresie ochrony zwierząt, stanowią
podstawę do zwrotu zwierzęcia Oddającemu do adopcji, co nie wyłącza innych możliwości, także
przewidzianych przez właściwe przepisy karne.
3. Strony dopuszczają możliwość rozwiązania umowy, tj. zwrot zwierzęcia Oddającemu do adopcji,
jeżeli wystąpią:
- problemy z adaptacją zwierzęcia;
- inne przyczyny związane z brakiem możności dalszego posiadania zwierzęcia przez Adoptującego.

§ 4. Przepisy końcowe

1. Niniejsza umowa sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla
każdej ze Stron.
2. Dane osobowe zawarte w niniejszej umowie nie będą rozpowszechniane przez żadną ze Stron,
z zastrzeżeniem przypadków wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
3. W sprawach nieunormowanych niniejszą umową mają zastosowanie właściwe przepisy powszechnie
obowiązującego prawa.

_______________________
Oddający do adopcji

_______________________
Adoptujący

Powyższy wzór umowy stanowi utwór w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych i może być wykorzystywany na potrzeby zawierania
umów adopcyjnych. Ponadto, autor nie wyraża zgody na modyfikację wzoru umowy w zakresie zmiany albo usunięcia elementu graficznego zawartego
w nagłówku.

