
UCHWALA NR XV/119/12
RADY MIAST A RAW A MAZOWIECKA

z dnia 15 lutego 2012 roku

w sprawie okreslenia wymagan, jakie powinien spelniac przedsifbiorca ubiegajllcy sif 0

uzyskanie zezwolenia na prowadzenie na terenie Miasta Rawa Mazowiecka dzialalnosci
w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzftami, prowadzenia schronisk dla
bezdomnych zwierzllt oraz grzebowisk i spalarni zwlok zwierzfcych i ich cZfsci

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 0 samorzqdzie gminnym
(Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984,
Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, po~. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r.
Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175,
poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974
i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420
i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011
r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679 i Nr 134, poz. 777 Nr 145, poz.887 i Nr 217, poz.1281) oraz
art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 13 wrzeSnia 1996 r. 0 utrzymaniu czystosci i porzqdku w gminach (Dz.U.
z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 i Nr 180, poz. 1495, z 2006 r. Nr 144, poz. 1042, z 2008 r. Nr 223, poz.
1464, z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 79, poz. 666, Nr 92, poz. 753 i Nr 215, poz. 1664, z 2010 r. Nr 47,
poz. 278 oraz z 2011 r. Nr 5, poz. 13 i Nr 106, poz. 622 Nr 152, poz.807 i Nr 230, poz. 1373), Rada
Miasta w Rawie Mazowieckiej uchwala, co nastfpuje:

§ 1. OkreSla sicrwymagania, jakie powinien spelniac przedsicrbiorca ubiegajqcy sicr0

uzyskanie zezwolenia na swiadczenie uslug na terenie Miasta Rawa Mazowiecka , w zakresie:
1) ochrony przed bezdomnymi zwierzcrtami, stanowiqce zalqcznik Nr 1 do niniejszej uchwaly;
2) prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierzqt, stanowiqce zalqcznik Nr 2 do niniejszej
uchwaly;
3) prowadzenia grzebowisk i spalarni zwlok zwierzcrcych i ich czcrsci, stanowiqce zalqcznik Nr 3
do niniejszej uchwaly.

§ 3. Uchwala wchodzi w zycie po uplywie 14 dni od daty opublikowania w Dzienniku
Urzcrdowym Wojew6dztwa L6dzkiego.



Zahtcznik Nr 1
do uchwaly Nr XV/119/12

Rady Miasta Rawa Mazowiecka

WYMAGANIA, JAKIE POWINIEN SPELNIAC PRZEDSI~BIORCA UBIEGAJACY SI~
o UZYSKANIE ZEZWOLENIA NA SWIADCZENIE USLUG NA TERENIE MIASTA
RA WA MAZOWIECKA W ZAKRESIE OCHRONY PRZED BEZDOMNYMI
ZWIERZ~T AMI

1. Przedsi~biorca ubiegajqcy si~ 0 uzyskanie zezwolenia na prowadzenie dzialalnosci, w zakresie
prowadzenia ochrony przed bezdomnymi zwierz~tami, powinien spelniac nast~pujqce
wymagama:
1) posiadac specjalistyczne srodki, przeznaczone do wylapywania oraz transportu
bezdomnych zwierz'tt, w tym:
a) atestowane urz'tdzenia i sprz~t, przy pomocy, kt6rego zwierz~ta b~d't wylapywane lub
obezwladniane, nie stwarzaj'tc przy tym zagrozenia dla ich zycia i zdrowia oraz
uniemozliwiaj'tce zadawania im cierpienia,
b) posiadac samoch6d przystosowany do transportu zwierz'tt, kt6ry posiada:
- odpowiedni'tpowierzchni~ i kubatur~ (przestrzen) umozliwiaj'tc't ustawienie klatek w ilosci
r6wniej co najmniej czterech, odpowiadaj'tcych wielkosci't sredniej wielkosci zwierz~cia, w spos6b
uniemozliwiaj'tcy przesuwanie si~ klatek w czasie transportu oraz zapewniaj'tcy prawidlow't
wentylacj~ i w miar~ potrzeby ogrzewanie,
- zadaszenie i sciany izolowane w celu zabezpieczenia zwierz'tt przed wplywami atmosferycznymi;
2) zatrudniac przeszkolonych pracownik6w obsluguj'tcych sprz~t i urz'tdzenia do wylapywania,
obezwladniania i transportu zwierz'tt, w liczbie gwarantuj'tcej stale swiadczenie uslug;
3) zapewnic calodobow't dyspozycyjnosc wykonania uslug w zakresie swiadczenia ochrony przed
bezdomnymi zwierz~tami;
4) zapewnic w razie potrzeby opiek~ weterynaryjnq;
5) posiadac umow~ na odbi6r lub pisemne oswiadczenie 0 gotowosci do odbioru zwierz'tt
wylapanych, z przedsi~biorc't prowadz'tcym schronisko dla zwierz'tt;
6) posiadac wyznaczone, zadaszone i ogrodzone miejsce, umozliwiaj'tce czasowy pobyt wylapanych

f" zwierz'tt w okresie, kiedy ich dostarczenie do schroniska dla zwierz'tt nie b~dzie mozliwe.
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Zal'lcznik Nr 2
do uchwaly Nr XV/119/12

Rady Miasta Rawa Mazowiecka

WYMAGANIA, JAKIE POWINIEN SPELNIAC PRZEDSI~BIORCA UBIEGAJACY SI~
o UZYSKANIE ZEZWOLENIA NA SWIADCZENIE USLUG NA TERENIE MIASTA
RA WA MAZOWIECKA W ZAKRESIE PROW ADZENIA SCHRONISK DLA
BEZDOMNYCH ZWIERZAT

1. Przedsi~biorca ubiegaj'lcy si~ 0 uzyskanie zezwolenia na prowadzenie dzialalnosci w zakresie
prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierzqt, powinien spelniac nast~pujqce wymagania:
l) posiadac odpowiednio wyksztalcon'l oraz przeszkolon'l kadr~, w liczbie gwarantuj'lcej stale
swiadczenie uslug;
2) dysponowac nieruchomosciq, na ktorej b~dzie zlokalizowane schronisko, wyposazon'l w:
a) ogrodzenie wykonane z trwalego materialu, uniemozliwiaj'lce przedostanie si~ zwierz'lt poza
teren schroniska, jak i wejscie osob postronnych na teren schroniska,
b) tablice informuj'lce 0 charakterze i przeznaczeniu obiektu, godzinach pracy oraz mozliwosci
kontaktu z prowadz'lcym schronisko;
3) posiadac pozwolenie na uzytkowanie lub inny stosowny dokument wymagany przepisami ustawy
z dnia 7lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, z poin. zm.);

4) dysponowac sprz~tem i urz'ldzeniami niezb~dnymi do wlasciwego prowadzenia schroniska,
a w szczegolnosci:
a) urz'ldzeniami przystosowanymi do wylapywania i obezwladniania zwierz'lt,
b) pojazdem przystosowanym do transportu zwierz'lt,
c) srodkami sluz'lcymi do transportu zwierz'lt (np. klatkami);
5) zapewnic nadzor i opiek~ weterynaryjn'l.
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Zal'tcznik Nr 3
do uchwaly Nr XV/119/12

Rady Miasta Rawa Mazowiecka

WYMAGANIA, JAKIE POWINIEN SPELNIAC PRZEDSI~BIORCA UBIEGAJACY SI~
o UZYSKANIE ZEZWOLENIA NA SWIADCZENIE USLUG NA TERENIE MIASTA
RA WA MAZOWIECKA W ZAKRESIE GRZEBOWISK.

1. Przedsi~biorca ubiegaj'tcy si~ 0 uzyskanie zezwolenia na prowadzenie dzialalnosci w zakresie
prowadzenia grzebowisk i spalarni zwlok zwierz~cych i ich cz~sci, powinien spelniac nast~puj'tce
wymagama:
1) dysponowac nieruchomosciq, na kt6rej b~dzie zlokalizowane grzebowisko lub spalarnia;
2) posiadac pozwolenie na uzytkowanie lub inny stosowny dokument wymagany przepisami
ustawy z dnia 7lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, z p6Zn. zm.);
3) prowadzic WW. dzialalnosc w miejscu ogrodzonym, kt6re b~dzie wykonane z trwalego materialu,
w spos6b uniemozliwiaj'tcy przedostanie si~ na teren grzebowiska zwierz'tt i os6b postronnych oraz
oznakowan't tabliczkami informuj'tcymi 0 charakterze i przeznaczeniu obiektu, godzinach pracy oraz
mozliwosci kontaktu z prowadz'tcym grzebowisko;
4) dysponowac sprz~tem i urz'tdzeniami niezb~dnymi do wlasciwego prowadzenia grzebowiska,
w szczeg6lnosci:
a) srodkami sluz'tcymi do transportu zwlok zwierz~cych i ich cz~sci,
b) narz~dziami sluz'tcymi do grzebania zwlok zwierz~cych i ich cz~sci,
c) pojazdem przystosowanym do transportu zwlok zwierz~cych i ich cz~sci,
d) chlodni't do czasowego przetrzymywania zwlok zwierz~cych, w przypadku grzebowiska,
e) srodkami do czyszczenia i odkazania sprz~tu wykorzystywanego do transportu zwlok zwierz~cych,
w przypadku grzebowiska;
5) zatrudniac przeszkolonych pracownik6w obsluguj'tcych grzebowisko;
6) zapewnic nadz6r weterynaryjny, w przypadku grzebowiska;
7) dysponowac sprz~tem i urz'tdzeniami niezb~dnymi do wlasciwego prowadzenia spalarni,
w szczeg6lnosci:
a) srodkami sluz'tcymi do transportu zwlok zwierz~cych i ich cz~sci,
b) instalacj't do spalania zwlok zwierz~cych i ich cz~sci, spelniaj'tc't wymagania odr~bne,
c) chlodni't do czasowego przetrzymywania zwlok zwierz~cych i ich cz~sci,
d) srodkami niezb~dnymi do przechowywania b'tdz gromadzenia odpad6w powstalych w -
procesie spalania zwlok zwierz~cych i ich cz~sci;
8) zatrudniac przeszkolonych pracownik6w obsluguj'tcych instalacj~ oraz kierownika spalarni,
posiadaj'tcego kwalifikacje wymagane przepisami odr~bnymi.


