REGULAMIN
z dnia 1 sierpnia 2016 r.
o adopcji, przyjmowaniu i hotelowaniu zwierząt
w raciborskim schronisku
Rozdział 1
CZĘŚĆ OGÓLNA
1. Regulamin określa zasady korzystania z usług o charakterze użyteczności publicznej,
świadczonych przez Schronisko dla bezdomnych zwierząt w Raciborzu, umiejscowione
przy ul. Komunalnej 9, zwane dalej Schroniskiem.
2. Regulamin działa na podstawie:
a) Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt,
b) Uchwały nr XXXIII/497/2005 Rady Miasta Racibórz z dnia 29 czerwca 2005 r.
w sprawie: określenia wysokości opłat za usługi komunalne o charakterze
użyteczności publicznej świadczone przez Schronisko dla bezdomnych zwierząt
w Raciborzu,
c) Uchwały nr XVIII/240/2016 Rady Miasta Racibórz z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie
wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie
zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi
zwierzeniami oraz prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt,
a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie gminy
Racibórz,
d) Uchwały nr XVI/198/2016 Rady Miasta Racibórz z dnia 23 marca 2016 r. w sprawie
programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie Miasta Racibórz.
3. Regulamin określa zasady:
a) adopcji zwierząt,
b) przyjmowania zwierząt,
c) hotelowania zwierząt.
4. Wszystkie zwierzęta w Schronisku są zarejestrowane w wykazie zwierząt, prowadzonym
przez Schronisko.
5. Zwierzęta przyjęte do Schroniska muszą:
a) przejść proces kwarantanny,
b) zostać odpchlone i odrobaczone,
c) zostać objęte opieką weterynaryjną,
d) zostać poddane innym zabiegom niezbędnym do zapewnienia bezpieczeństwa
i higieny ich życia.
6. Schronisko musi zapewnić zwierzęciu:
a) godne warunki bytowe, uwzględniając w szczególności zasadę bezpieczeństwa
i higieny oraz poszanowania życia zwierząt,
b) opieką weterynaryjną.
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Rozdział 2
CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA
Podrozdział 1
ZASADY ADOPCJI – SPRZEDAŻY
7. Adopcja – sprzedaż zwierząt polega na przeniesieniu prawa własności zwierzęcia.
8. Przedmiot adopcji – sprzedaży może dotyczyć wyłącznie zwierząt przebywających
w Schronisku, z wyłączeniem:
a) zwierząt, których stan zdrowia nie pozwala na adopcje,
b) zwierząt w trakcie trwania ciąży,
c) zwierząt karmionych mlekiem matki.
9. Zwierzęta mogą być wydane wyłącznie przez uprawnionych pracowników Schroniska.
10. Osobą adoptującą może być każdy, z wyłączeniem osób:
a) bez lub z ograniczoną zdolnością do czynności prawnych,
b) pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających,
c) nie posiadającym smyczy i obroży,
d) zachowującym się agresywnie,
e) które nie mogą zapewnić zwierzęciu odpowiednich warunków bytowych.
11. Adopcji – sprzedaży można dokonać w siedzibie Schroniska.
12. Adopcja – sprzedaż zawarta jest w formie umowy cywilno-prawnej.
13. Adoptujący zobowiązany jest uiścić opłatę zgodną z cennikiem adopcji – sprzedaży zwierząt.

Podrozdział 2
ZASADY PRZYJMOWANIA ZWIERZĄT
14. Przyjęcie do Schroniska następuje po zrzeczenia się przez właściciela praw do dalszej opieki
nad zwierzęciem.
15. Właściciel przekazując zwierzę do Schroniska zobowiązany jest do:
a) podpisania oświadczenia o zrzeczeniu się praw własności zwierzęcia na rzecz
schroniska,
b) dostarczenia dowodu identyfikacji i rejestracji psa,
c) dostarczenia książeczki zdrowia zwierzęcia lub innych zaświadczeń określających
zakres wykonanych szczepień i zabiegów profilaktycznych,
d) uiszczenia opłaty zgodnej z cennikiem za przyjęcie zwierząt.
16. W przypadku, gdy właściciel zwierzęcia nie dostarczy dokumentów wymienionych
w punkcie 15 lit. c) zobowiązany jest pokryć koszty wykonania szczepień oraz innych
niezbędnych zabiegów profilaktycznych.
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17. Przyjęcie zwierzęcia do Schroniska może nastąpić również podczas akcji wyłapywania
zwierząt bezdomnych.
18. Właściciel zwierzęcia, które zostało schwytane podczas akcji wyłapywania bezdomnych
zwierząt ma prawo do jego odbioru po udokumentowaniu prawa własności.
19. Za odbiór zwierząt schwytanych podczas akcji wyłapywania bezdomnych zwierząt
od właściciela pobierana jest opłata zgodna z cennikiem za odbiór zwierząt.
20. Opłata za odbiór zwierząt przeznaczana jest na działalność schroniska.
21. Właściciel psa schwytanego podczas akcji wyłapywania bezdomnych zwierząt,
który zrezygnuje z jego odbioru obciążony jest opłatą zgodnie z cennikiem za odbiór
zwierzęcia.

Podrozdział 3
ZASADY HOTELOWANIA ZWIERZĄT
22. Hotelowanie zwierząt polega na czasowym zapewnieniu miejsca pobytu zwierzęcia.
23. Właściciel, przed pozostawieniem zwierzęcia w Schronisku, zobowiązany jest podpisać
umowę hotelowania zwierzęcia.
24. 1. Płatność za hotelowanie zwierząt musi nastąpić w chwili przyjęcia zwierzęcia
do Schroniska.
2. Płatność za hotelowanie ustalona jest w Cenniku opłat za usługi użyteczności publicznej
świadczone przez Schronisko dla bezdomnych zwierząt w Raciborzu.
25. W imieniu Schroniska umowę hotelowania zwierzęcia może podpisać wyłącznie
uprawniony pracownik.
26. Schronisko podczas hotelowania
odpowiednich warunków bytowych.

zwierzęcia

jest

zobowiązane

do

zapewnienia

27. O każdej sytuacji mającej wpływ na stan zdrowia zwierzęcia pracownik Schroniska musi
niezwłocznie poinformować właściciela.
28. Jeśli po upływie 7 dni od dnia wygaśnięcia umowy hotelowania zwierzę nie zostanie
odebrane ze Schroniska i nie ma żadnego kontaktu z właścicielem, zwierzę staje się
własnością Schroniska.
Rozdział 3
CZĘŚĆ KOŃCOWA
29. Regulamin dostępny jest w Schronisku i na stronie: www.schrosniko.pk-raciborz.pl/adopcja
30. Regulamin jest ważny od dnia 1 sierpnia 2016 r.
31. Schronisko zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym Regulaminie.
32. Schronisko zastrzega sobie prawo do dokonania wykładni przepisów niniejszego
Regulaminu.
33. W sprawach nieunormowanych w niniejszym Regulaminie rozstrzyga Schronisko.
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