
Umowa o częściowy podział majątku wspólnego
Zawarta w dniu 13 października 2009 roku w Łodzi

pomiędzy Longinem i Mariolą Siemińskimi
§ 1

Longin i Mariola Siemińscy oświadczają, że:
- dnia 29 kwietnia 1978 r. w zawarli w Urzędzie stanu Cywilnego Łódź-Widzew związek
małżeński i nadal pozostają małżeństwem,
- do dnia dzisiejszego nie zawierali żadnych umów majątkowych małżeńskich.

§ 2
Longin i Mariola małżonkowie Siemińscy oświadczają, że z dniem dzisiejszym aktem
notarialnym sporządzonym przez notariusza w Łodzi Jakuba Skonecznego ustanowili
rozdzielność majątkową.

§ 3
Longin i Mariola małżonkowie Siemińscy oświadczają, iż w skład ich majątku, który był
objęty wspólnością ustawową wchodzi miedzy innymi przedsiębiorstwo w rozumieniu art.
55' kodeksu cywilnego pod nazwą „Hotel dla zwierząt i ptactwa domowego" Mariola
Siemińska wpisane do ewidencji Referatu Handlu, Usług i Rolnictwa Urzędu Miasta Łodzi
Delegatura Łódź-Widzew pod numerem 37651, REGON 472852170 (zwane dalej
przedsiębiorstwem). Zakład główny przedsiębiorstwa mieści się w Łodzi przy ulicy
Kosodrzewiny 56. filia przedsiębiorstwa mieści się w gminie Brąszewice pod adresem
Wojtyszki 18. Decyzją Powiatowego Lekarza Weterynarii w Łodzi z dnia 12 listopada 2003
roku przedsiębiorstwo uzyskało numer weterynaryjny 10612804. Ponadto przedsiębiorstwo
jest związane umowami o współpracy z kilkudziesięcioma jednostkami samorządu
terytorialnego. W skład przedsiębiorstwa wchodzą:

1. boksy dla psów wyposażone w budy, naczynia do pojenia i karmienia zwierząt w
ilości 60 sztuk

2. wyposażenie kuchni do przygotowywania pokarmu dla zwierząt
3. zestaw urządzeń do pielęgnacji zwierząt
4. wyposażenie biura
5. zapas karmy i środków do pielęgnacji zwierząt
6. kredyt w banku PKO BP w wysokości 120.000 zł
7. kredyt w Banku Millenium w wysokości 100.000 zł

Łączna wartość przedsiębiorstwa wynosi 50.000 zł

§ 4
Longin i Mariola małżonkowie Siemińscy oświadczają, że dokonują częściowego podziału
majątku dorobkowego w ten sposób, że przedsiębiorstwo opisane w § 3 przypada na
wyłączną własność Longinowi Siemińskiemu bez obowiązku spłaty.

§5
Koszty sporządzenia niniejszej umowy ponosi Longin Siemiński
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Jest to wewnętrzny regulamin naszej placówki.

"Hotel dla Zwierząt"

Longin Siemiński, Łódź ul. Kosodrzewiny 56

1. Zgłoszenie wyjazdu do bezdomnego zwierzęcia odbierane jest od uprawnionych
pracowników urzędów miast i gmin lub funkcjonariuszy Policji i Straży Miejskiej.

2.  Pracownik  urzędu  lub  funkcjonariusz   zgłaszający  zwierzę  do  odłapania 
powinien  podać  miejsce  jego przebywania,  opis zwierzęcia oraz dane  kontaktowe
do osoby, która może je wskazać.

3. Wyjazd do zwierzęcia następuje po telefonicznym kontakcie z osobą wskazującą.

4.  Transport  odbywa  się  samochodem  przystosowanym  do  przewozu  zwierząt
towarzyszących, zaopatrzonym w klatki.

5.  Zespół  wyjeżdżający  do  bezdomnego  zwierzęcia  stanowią  lekarze  weterynarii
bądź technik weterynarii wraz z kierowcą posiadającym certyfikat na konwojowanie
i  transport  zwierząt  oraz  zezwolenie  na  używanie  pneumatycznego  karabinka
"Palmer", wydane przez Komendanta Miejskiego w Łodzi.

6. W przypadku powiadomienia Hotelu o nadmiernej  agresywności odłapywanego
psa, dozowaniem środków ogólnie znieczulających zajmuje się lekarz weterynarii.

7.  W  przypadku  odłapania  zwierzęcia,  które  pokąsało  człowieka,  obserwacja  pod
kątem  wystąpienia  objawów  wścieklizny  będzie  przeprowadzona  na  terenie
powiatu,  gdzie  zwierzę  zostało  odłapane  i  na  terenie  którego  nastąpiło
pokąsanie, pod warunkiem, że na w/w terenie znajduje  się  placówka uprawniona
i gotowa na jego przyjącie.

8.  Nowoprzybyłe  zwierzęta  poddawane  są  badaniu  klinicznemu  przez  lekarza
weterynarii, zostają zachipowane poprzez iniekcję  podskórną w lewą stronę  szyi w
jej  środkowej  części  oraz  jeśli  nie  wykazują  żadnych  objawów  chorobowych,
poddawane  są  podskórnemu  szczepieniu  przeciwko  chorobom  zakaźnym  (bez
wścieklizny) oraz odrobaczone.

9.  W  przypadku  zwierząt,  u  których  w  wyniku  badania  klinicznego  lekarz
weterynarii stwierdził objawy chorobowe lub zmiany niepozwalające na szczepienia
profilaktyczne,  zwierzęta  te  poddawane  są  odpowiedniemu  leczeniu.  Po
zakończeniu tegoż poddawane są w/w procedurze.

10.  Zwierzę  zostaje  poddanie  15-dniowej  kwarantannie  w  przeznaczonym  do  jej
przeprowadzania boksie, pod ścisłą opieką lekarzy weterynarii.

11.  Po  okresie  kwarantanny  zwierzę  zostaje  zaszczepione  iniekcją  podskórną
przeciwko wściekliźnie i zostaje umieszczone w boksie odpowiednio dobranym dla
jego płci, wzrostu oraz stopnia agresywności.

12.  Nowoprzybyłe  zwierzęta  są  fotografowane,  a  ich  zdjęcia  umieszczane  są  przy
"karcie zwierzęcia" .

13.  Zwierzęta  są  przyuczane  do  chodzenia  na  smyczy  oraz  do  wykonywania
podstawowych  komend  przez  zoootechnika,  który  dokonuje  również  zabiegów
higienicznych (czesanie, strzyżenie, kąpiel) i kosmetycznych (przycinanie pazurów,
przemywanie spojówek, czyszczenie uszu) .

14.  Po  upływie  15   dni  od dnia  przyjęcia  zwierzęcia  do  danego  boksu  następuje
jego  kastracja,  gdy  stan  zwierzęcia  na  to  pozwala  po  pewnym  czasie  jest
transportowane  do filii Hotelu z siedzibą: Wojtyszki 18, gm. Brąszewice.

15.  W  przypadku  zwierząt  nienadających  się  do  transportu  (wychudzenie,
wyniszczenie,  urazy mechaniczne  i  inne  choroby zakazne  i  niezakaźne)  okres ich
przebywania w miejscu czasowego przebywania zwierząt przy ul. Kosodrzewiny w
Łodzi może ulec wydłużeniu.

wyszukaj

Wyszukaj:

w opisie:

nr chipu:

rodzaj: Wszystkie

wiek: Wszystkie

płeć: Wszystkie

lokalizacja: Łódź i Wojtyszki

więcej...

więcej...

Polecane adopcje:

Imie: 982061600041929
Płeć: samica
Wiek: ok 1 roku

Wesoła, bardzo energiczna, przyjacielska
sunia.
Nie potrafi jeszcze chodzić na smyczy.

Imie: 982061600048026
Płeć: samiec
Wiek:

Bardzo sympatyczny i słodki piesek.
Urodził się w 2012 roku. Ma bardzo dobry
kontakt z człowiekiem. ...
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