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UMOWA NA UTRZYMANIE KONIA 

 

Zawarta w dniu ………………… r. w Wygodzie 

 

pomiędzy: 

Stadniną Koni Janów Podlaski Spółka z  o.o. z siedzibą w Wygoda 3, 21-505 Janów Podlaski, 

wpisaną do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą 

w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 

KRS 0000109401, REGON: 030120086, NIP:  537-000-96-80, kapitał zakładowy 3.912.500 zł, 

reprezentowaną przez: p.o. Prezesa Zarządu – Marka Gawlika  

zwaną dalej Stadniną, 

 

a 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

zwanego dalej Właścicielem, 

 

wspólnie zwanymi „Stronami” 

o następującej treści: 

§1 

 

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest utrzymanie konia (stanowiącego mienie Właściciela): 

 

 Płeć:    …………………………………….. 

 Umaszczenie:   …………………………………….. 

 Nazwa:   …………………………………….. 

 Ojciec:    …………………………………….. 

 Matka:    …………………………………….. 

 Data urodzenia:  …………………………………….. 

 Kraj urodzenia:   …………………………………….. 

 Paszport nr:  …………………………………….. 

 

§2 

 

1. Stadnina nie ponosi odpowiedzialności za kontuzje wynikłe podczas zdarzeń losowych. 

2. Stadnina nie odpowiada za chorobę konia lub jego padnięcie niezawinione przez Stadninę. 

3. Stadnina nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane przez konia w czasie jego 

użytkowania przez Właściciela bądź osoby upoważnione przez niego. 

4. Stadnina ma obowiązek niezwłocznego powiadomienia Właściciela o wszelkich stanach 

chorobowych lub zranieniach konia. 

5. Stadninie przysługuje prawo przeniesienia konia, w razie potrzeby, do innego miejsca o takim 

samym standardzie. 

6. Stadnina w ramach kosztu utrzymania konia zapewnia: 

a) wyżywienie 3 razy dzienne w ilości: owies 4kg/dzień, siano 10 kg/dzień, słoma na ściółkę 

w ilości 10 kg/dzień, 

b) obsługę w zakresie zmiany ściółki i karmienia konia. 

7. Jeżeli Właściciel ma takie życzenie, koń może otrzymać inną paszę treściwą odżywki 

i witaminy, dostarczone przez Stadninę. Wszelkie koszty z tego tytułu pokryje Właściciel. 

8. Nawóz powstały ze ściółki stanowi własność Stadniny 

9. Właściciel ma prawo do: 

a) samodzielnej jazdy na własną odpowiedzialność, 

b) jazdy konnej w miejscach wyznaczonych przez Stadninę. 

 

§3 

 

Umowa została zawarta na czas określony od dnia ………………….. do dnia ………………………. 
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§4 

 

Niniejsza umowa może zostać rozwiązana przez każdą ze stron z zachowaniem 3-dniowego okresu 

wypowiedzenia. 

§5 

 

1. Określone w niniejszej umowie usługi Stadnina zobowiązuje się świadczyć za opłatą  

wg. następujących stawek: 

a) z tytułu utrzymania konia Właściciel  zobowiązany jest uiszczać opłatę netto wynoszącą 

40,00 zł/1 dzień plus obowiązująca stawka podatku VAT; 

2. Uzgodnioną kwotę wynikająca z paragrafu 5.1. Właściciel zobowiązany jest regulować według 

faktur przekazanych przez Stadninę, na konto Stadniny podane na fakturze. 

3. Faktury z tytułu przedmiotu umowy Stadnina będzie wystawiała na koniec każdego miesiąca.  

§6 

 

1. Właściciel zobowiązuje się do: 

a) przestrzegania przepisów BHP i ppoż. oraz ustaleń porządkowych na terenie obiektu, 

b) dostarczenia dokumentów stwierdzających stan zdrowia konia i szczepień przed jego 

wstawieniem do stajni, 

c) ewentualnego ubezpieczenia konia na własny koszt, 

d) wszelkie koszty leczenia pokrywa Właściciel, 

e) koszty odrobaczenia, szczepień ochronnych i usług kowalskich pokrywa Właściciel. 

 

§7 

 

1. Na czas działania Siły Wyższej obowiązki strony, która nic jest w stanie wykonać danego 

obowiązku ze względu na działanie Siły Wyższej ulegają zawieszeniu. 

2. Dla potrzeb Umowy „Siła Wyższa" oznacza zdarzenie, którego wystąpienie jest niezależne od 

Stron i nadzwyczajne w szczególności: klęski żywiołowe, epidemie, ograniczenia związane 

z kwarantanną, embargo, rewolucje, zamieszki i strajki. 

3. Każda ze stron jest obowiązana do niezwłocznego zawiadomienia drugiej ze Stron o zajściu 

przypadku Siły Wyższej. Strona, która dokonała zawiadomienia będzie kontynuowała 

wykonywanie swoich obowiązków wynikających z umowy, w takim zakresie, w jakim jest to 

praktycznie uzasadnione, jak również musi podjąć wszystkie alternatywne działania zmierzające 

do wykonywania umowy, których podjęcia nie wstrzymuje zdarzenie Siły Wyższej. 

4. Po ustaniu Siły Wyższej Strony niezwłocznie przystąpią do realizacji swych obowiązków 

wynikających z umowy, zastrzeżeniem wyjątku: 

 gdy czas zawieszenia realizacji obowiązku wynikających z drugiej Strony z powodu 

wystąpienia Siły Wyższej wynosi powyżej 6 miesięcy, wówczas umowa przestaje 

obowiązywać. 

§8 

 

1. Ewentualne spory mogące wyniknąć w związku z wykonywaniem niniejszej umowy będą 

rozstrzygane w drodze negocjacji, a w przypadku nie osiągnięcia porozumienia będą poddane 

rozstrzygnięciu sądu właściwego dla  Stadniny. 

2. Wszelkie zmiany postanowień niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. 

4. Umowa sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej 

ze Stron. 

 

 

 

 

 

……………………………..    ………………………………. 

  Stadnina          Właściciel 

 


