
Szanowne KoleZanki i Koledzv.

W zwi4zku z wieloma pytaniami dolycz1cymi ewidencji zaldad6w leczniczych dla zwierz4IRada
DIL-Wet. przypomina , 2e zgodnie z Ustaw4 z dnia 1 8 grudnia 2003 r. o zal<Nadach leczniczych dla
zwieruqt (Dz. U. 04.17.95, z dn. 27 stycznia 2004 i wydanyni na jej podstawie przepisami
wykonawczyml) oraz Ustawq zdnia 21 listopada 2008 r. o zmianie ustawy o zakJadachleczniczych
dlazwierz4t (Dz. U. z:,dnia12 grudna2OO8 r.):

1' Zal<lad leczniczy dla zwieruqL swiadczy usfugi weterynaryjne po uzyskaniu wpisu do ewidencji
zakJad6w leczniozych dla zwierzqt (,,,), Ewidencjg prowadzi wlaSciwa ze wzglQdu na siedzibg
za\<ladulecznicz'tgo dla zwierz4t okrggowa rada lekarsko-Weterynaryj na (art. 16).

2. Podmiot ubiegaj4cy sig o wpis do ewidencji powinien spelniad wymogi okreslone w art.5-11,
ataWe posiadaf wpis do ewidencji dzialalnoSci gospodarczej albo Krajowego Rejestru
S4dowego. (afi,17)

3' Organ prowadz4cy ewidencjg (Rada DIL-Wet.), w terminie 50 dni od dnia zLohenia wniosku,
o kt6rym mowa w ust, 2, oraz oSwiadczenia, o kt6rym mowa w ust, 4, po sprawdzeniu tych
dokument6w dokonuje wpisu do ewidencji oraz wydaje wnioskodawcy za{wiadczenie o wpisie
do ewidencji na podstawie wniosku podmiotu prowadz4cego zardad,. (art. l7)

4. W przypadku stvvierdzenia, 2e zaldad leczniczy dla zwierz4t przestal spelnia6 wymogi okre$lone
odpowiednio w art. 5 lub narusza rnne przepisy ustawy albo zostalo stwierdzone naruszenie
przepis6w ustawy z dnia 2I grudna 1990 r. o zawodzie lekarua weterynarii r izbach lekarsko-
weterynaryjnych (Dz" U, z 2002 r. Nr 187, poz. 7567, zpo2n. zm.), okrggowa izba lekarsko-
weterynaryjna wyznacza termin do usunigcia uchybieri, a po jego bezskutecznym uptywie moZe
podj46 uchwalg o skresleniu zakladu z ewidencji.', (art. 19).

W zwiqzku z powyhszym informujemy, 2e wnioskodawca po zlozenlt odpowiednich
dokument6w wraz z c,Swiadczeniem o zgodno6ci stanu faktycznego zlz z obowi4zuj4cymiprzepisami,
otrzymywal bgdzie wpis do ewidencji zal<\adow leczniczych dla zwierz1t. Zgodnie z art. 23 tejze
ustawy, po wpisaniu z:,lz do ewidencji, Rada DIL-Wet. przeprowadzi kontrolE zaldadtleczticzego dla
zwierz4t w celu potwierdzenia stanu faktycznego z o6wiadczeniem zloaonym we wniosku.
W przypadku gdy kontrola wykaZe, 2e zaldad nie spelnia naloZonych przepisami wymog6w,
a uchybienia w okre6lonym ter:rninie nie zostan4 usunigte, zakJad zostanie skreslony z ewidencji ze
wszystkimi przedstatvionymi dalej konsekwencjami: ,,W przypadku, gdy przedsigbiorca iloZy
oSwiadczenie o spelnieniu warunk6w wymaganych do wykonywania okreslonej dzialalnoSci , kt6re
bgdzie niezgodne ze stanem faktycznym Izba wydaje decyzjg o zakazie wykonyr,vania dzialalno5ci
objqtej wpisem do ewidencji, a tak2e wykre5la takiego przedsigbiorcQ z ewidencji zal{adow
Ieczniczych dla zwierz4t. Decyzja o skre6leniu podlega natychmiastowemu wykonaniu.
Przedsigbiorca, kt6rego wykreSlono z ewidencji zakJad6w leczniczych dla zwierzpt, moae uzyska6
ponowny wpis do ewidencji w tym samym zakresie dzialalnoSci gospodarczej nie wczeSniej niZ po
uptywie 3 lat od dnia wydania decyzji, o zakazie wykonywania dzialalno6ci objgtej wpisem 

-do

ewidencji, (art.7r i art.72 ustawy o swobodzie dziatralnosci gospodarczej)".
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o6wiadczam, 2e zapozna+em siQ z tresciq powyzszej informacji.

(data, czytelny podpis wlaScicielal wlaicicieli zlz)


