
 

UMOWA ……… 
na utrzymanie koni w pensjonacie 

 

 
Zawarta w dniu ………………… pomiędzy: 

Stadniną Koni „Krasne” Sp. z o.o. ,                   

ul. Mickiewicza 36, 06-408 Krasne, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla Miasta Stołecznego Warszawy, 

Wydział XIV, KRS 0000045979, kapitał 5.936,700 zł., NIP: 566-10-01-861, REGON: 130195218 w imieniu i na 

rzecz której działa Prezes Zarządu – Wiesław Kołakowski,  

zwaną dalej w umowie Stadniną Koni lub Stadniną 

a  

………………………………………………………….. 

………………………………………………………….. 

………………………………………………………….. 

zwaną dalej w umowie Właścicielem. 

§1 

Właściciel oddaje, a Stadnina Koni przyjmuje do utrzymania klacz:  

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

§2 

Stadnina Koni zapewni w ciągu całego pobytu konia jego obsługę, wyżywienie, kontrolę weterynaryjną i 

ewentualne leczenie. 

§3 

1. Za utrzymanie i obsługę konia Właściciel wpłaci za każdy dzień pobytu konia w Stadninie Koni kwotę: wg 

cennika. 

2. Należność będzie rozliczana miesięcznie z dołu, w terminie do dnia 10-go każdego następnego miesiąca za miesiąc 

poprzedni. 

3. Od opóźnionych opłat będą naliczane odsetki w wysokości ustawowej. 

§4. 

1. Dodatkowo Właściciel wpłaci do Stadniny Koni kwotę: 

a/ 300,00 zł. – słownie / trzysta złotych 00/100 – za obsługę stanówki klaczy, 

b/ 200,00 zł. – słownie / sto dwieście złotych 00/100 – za odbiór i obsługę porodu klaczy, 

c/ 50,00 zł. – słownie / pięćdziesiąt złotych 00/100 – każdorazowo za badanie ginekologiczne klaczy USG. 

§5 

Koszty odrobaczania, szczepienia i ewentualnego leczenia konia ponosi Właściciel 

§6 

Koszty transportu konia do Stadniny Koni i jego odebranie ponosi Właściciel. 

 



§7 

1. W przypadku nie wywiązania się przez Właściciela z obowiązku pokrywania kosztów określonych w §3. i §4. 

umowy, strony zgodnie ustalają, że w dniu, w którym zaległa suma przekroczy kwotę 5000,00 zł. / słownie: pięć 

tysięcy złotych 00/100/ – w celu zabezpieczenia płatności wynikających z umowy, a także odsetek za opóźnienie i 

kosztów dochodzenia roszczeń - własność konia którego dotyczy umowa przechodzi z Właściciela na Stadninę 

Koni (przewłaszczenie na zabezpieczenie).  

2. Stadnina Koni poinformuje Właściciela o fakcie przejścia własności konia w terminie 7 dni od daty zaistnienia 

zdarzenia powodującego przewłaszczenie i wezwie Właściciela do zapłaty zaległości w terminie 30 dni od dnia 

doręczenia wezwania.  

3. Jeżeli zaległości w płatnościach wraz z odsetkami i kosztami dochodzenia roszczeń oraz kosztami utrzymania 

konia od dnia przewłaszczenia zostaną w całości uiszczone przez Właściciela w terminie określonym w ust. 2 

powyżej, Stadnina Koni zobowiązuje się do zwrotnego przeniesienia własności konia w terminie siedmiu dni od 

dnia spłaty zaległości. W przeciwnym razie Stadnina Koni zachowuje własność konia, a umowa niniejsza ulega 

rozwiązaniu z dniem upływu terminu, o którym mowa w ust. 2 powyżej. 

4. Po bezskutecznym upływie terminu, o którym mowa w ust. 2 powyżej, Stadnina Koni jako nowy właściciel konia 

ma prawo do jego sprzedaży na aukcji. Zaproponowana cena minimalna konia będzie stanowiła wartość 

niezaspokojonych roszczeń, o których mowa w ust. 3 powyżej. Ewentualna nadwyżka uzyskana ze sprzedaży 

zostanie przekazana na rzecz Właściciela. 

§8 

1. Właściciel ma prawo korzystania z konia w okresie obowiązywania niniejszej umowy. Stadnina Koni nie ponosi 

odpowiedzialności za stan konia wynikły z tego korzystania. 

2. Stadnina Koni nie ponosi odpowiedzialności za stan konia wynikły z faktu zatajenia przez Właściciela istotnych 

informacji dotyczących konia, w tym w szczególności co do przebytych chorób i urazów, stosowanego leczenia, 

alergii pokarmowych, oddechowych itp.  

3. Stadnina Koni nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za ewentualne wypadki i zdarzenia losowe godzące 

bezpośrednio w dobro konia, a mogące prowadzić do jej padnięcia lub obniżenia jej wartości sportowej, hodowlanej 

czy jakiejkolwiek innej. 

§9 

Umowa niniejsza została zawarta od dnia …………………..  do dnia……………………… 

§10 

1. Umowa może ulec rozwiązaniu trybie: 

a/ natychmiastowym – za porozumieniem stron, 

b/ miesięcznego okresu wypowiedzenia. 

2. Właściciel może odebrać konia dopiero po opłaceniu wszelkich należności finansowych na rzecz Stadniny Koni. 

3. Zmiana warunków umowy wymaga formy pisemnej. 

§11 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umowa mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. 

§12 

Umowa niniejsza została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 

    

       WŁAŚCICIEL                                                                      STADNINA KONI 


