
  
 
 
 

 

 

Gdański Animals 
Towarzystwo Pomocy Zwierzętom 
 

KRS: 0000379957 
NIP: 957-105-09-87 
REGON: 221193887 

Kontakt 
 
ul. Marusarzówny 15 m. 8 
80-288 Gdańsk 
tel. +48 608 629 637  

 

UMOWA ADOPCYJNA 
  

 

Zawarta w dniu ……………………………………… w Gdańsku, 

pomiędzy: 

oddającym do adopcji: 

 GDAŃSKI ANIMALS – Towarzystwo Pomocy Zwierzętom 

 80-283 Gdańsk, ul. Marusarzówny 15/8 

a Adoptującym: 

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

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

 

Strony oświadczają, że zgadzają się na zawarcie umowy adopcyjnej i określają jej niezbędne warunki. 

1. Niniejsza umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony, począwszy od dnia …………………………………………. 
 
2. Adoptujący oświadcza, iż przyjmuje kota wyłącznie dla siebie, nie odda go osobom trzecim i nie 
przeznacza go do hodowli. 

 
3. Adoptujący oświadcza, że jego sytuacja finansowa pozwala na adoptowanie zwierzęcia i zapewnienie mu 
godziwych warunków życia, właściwego odżywiania oraz dbałość o jego zdrowie fizyczne i psychiczne. 
Adoptującemu nie wolno świadomie rozmnażać kotów, ani dopuścić do ich rozmnażania. Adoptujący 
zobowiązuje się do zapewnienia kotu opieki weterynaryjnej polegającej na badaniach okresowych, 
szczepieniu, odrobaczaniu oraz zapewnieniu jego prawidłowego rozwoju. 

 
4. Od momentu przekazania zwierzęcia prawnym opiekunom, odpowiadającym za jego zdrowie i życie 
staje się osoba adoptująca. 

 
5. Adoptujący zgadza się na możliwość kontroli przez Stowarzyszenie stanu zdrowia zwierzęcia oraz 
warunków w jakich żyje na nowym miejscu. 

 
6. Adoptujący nie będzie wypuszczał kota na tereny otwarte i oświadcza, że kot będzie przebywał poza 
mieszkaniem wyłącznie pod jego opieką. 

 
7. Adoptujący nie może kota odsprzedać bądź oddać do Schroniska. W przypadku złego traktowania 
zwierzęcia Adoptujący będzie odpowiadał zgodnie z Ustawą o Ochronie Zwierząt z dnia 21 sierpnia 1997 
roku (Dz. U. 03.106.1002) a umowa adopcyjna ulega natychmiastowemu rozwiązaniu. W przypadku śmierci 
lub zaginięcia kota, Adoptujący jest zobowiązany powiadomić o tym fakcie Stowarzyszenie. 
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8. Oddający do adopcji oświadcza, że przekazał Adoptującemu wszelkie niezbędne informacje dotyczące 
kota: 
a. przebyte choroby, 
b. informacje o leczeniu, 
c. informacje o odrobaczeniu, 
d. informacje dotyczące ogólnego stanu psychicznego i fizycznego, 
e. książeczkę lekarską zwierzęcia. 
 
9. Strony określają możliwość rozwiązania umowy z powodów określonych w punkcie 7. Stowarzyszenie 
nie zwraca kosztów poniesionych przez Adoptującego na rzecz adoptowanego zwierzęcia w okresie od 
podpisania umowy adopcyjnej do jej rozwiązania. 
 
10. Umowa została sporządzona w dwóch egzemplarzach, po jednej dla każdej ze stron. 

 
11. Dane zawarte w umowie nie będą rozpowszechniane zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych. 
 

 

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

 podpis oddającego do adopcji               podpis Adoptującego 

 


