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Poz. 1433

1433
USTAWA
z dnia 21 listopada 2008 r.
o zmianie ustawy o zak∏adach leczniczych dla zwierzàt
Art. 1. W ustawie z dnia 18 grudnia 2003 r. o zak∏adach leczniczych dla zwierzàt (Dz. U. z 2004 r. Nr 11,
poz. 95) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:
1) w art. 1 uchyla si´ ust. 3;
2) w art. 16 ust. 1—5 otrzymujà brzmienie:
„1. Prowadzenie zak∏adu leczniczego dla zwierzàt
jest dzia∏alnoÊcià regulowanà w rozumieniu
przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie dzia∏alnoÊci gospodarczej (Dz. U.
z 2007 r. Nr 155, poz. 1095, z póên. zm.1)).
2. Zak∏ad leczniczy dla zwierzàt Êwiadczy us∏ugi
weterynaryjne po uzyskaniu wpisu do ewidencji zak∏adów leczniczych dla zwierzàt, zwanej
dalej „ewidencjà”. Ewidencja jest rejestrem
dzia∏alnoÊci regulowanej w rozumieniu przepisów ustawy, o której mowa w ust. 1.
3. Ewidencj´ prowadzi w∏aÊciwa ze wzgl´du na
siedzib´ zak∏adu leczniczego dla zwierzàt okr´gowa rada lekarsko-weterynaryjna.
4. Ewidencja jest jawna i zawiera:
1) imi´ i nazwisko albo nazw´ podmiotu prowadzàcego zak∏ad leczniczy dla zwierzàt
oraz jego adres miejsca zamieszkania albo
siedziby;
2) nazw´ zak∏adu leczniczego dla zwierzàt oraz
jego adres i numer telefonu;
3) imi´ i nazwisko kierownika zak∏adu;
4) informacj´ o liczbie pracowników, w tym lekarzy weterynarii i personelu pomocniczego.
5. Za wpis do ewidencji oraz zmian´ tego wpisu
okr´gowa rada lekarsko-weterynaryjna pobiera op∏at´, która stanowi jej przychód. Op∏ata za
zmian´ wpisu wynosi 50 % op∏aty za wpis.”;
3) art. 17 otrzymuje brzmienie:
„Art. 17. 1. Podmiot ubiegajàcy si´ o wpis do ewidencji powinien spe∏niaç wymogi
okreÊlone w art. 5—11, a tak˝e posiadaç wpis do ewidencji dzia∏alnoÊci
gospodarczej albo Krajowego Rejestru
Sàdowego.
2. Podstawà podj´cia przez okr´gowà rad´ lekarsko-weterynaryjnà uchwa∏y
w sprawie wpisu zak∏adu leczniczego
dla zwierzàt do ewidencji jest wniosek
podmiotu prowadzàcego zak∏ad.
———————
1)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 180, poz. 1280 oraz
z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 116, poz. 732, Nr 141, poz. 888,
Nr 171, poz. 1056 i Nr 216, poz. 1367.

3. Wniosek, o którym mowa w ust. 2, zawiera:
1) imi´ i nazwisko albo nazw´ podmiotu prowadzàcego zak∏ad leczniczy dla zwierzàt oraz jego adres
miejsca zamieszkania albo siedziby;
2) nazw´ zak∏adu leczniczego dla zwierzàt oraz jego adres i numer telefonu;
3) regulamin zak∏adu leczniczego dla
zwierzàt;
4) informacj´ o rodzaju i zakresie
Êwiadczonych us∏ug weterynaryjnych;
5) imi´ i nazwisko kierownika zak∏adu
leczniczego dla zwierzàt;
6) informacj´ o liczbie pracowników,
w tym lekarzy weterynarii i personelu pomocniczego;
7) numer w ewidencji dzia∏alnoÊci
gospodarczej albo numer wpisu do
Krajowego Rejestru Sàdowego.
4. Do wniosku, o którym mowa w ust. 2,
podmiot prowadzàcy zak∏ad leczniczy
dla zwierzàt do∏àcza zaÊwiadczenie
o wpisie do ewidencji dzia∏alnoÊci
gospodarczej albo do Krajowego Rejestru Sàdowego oraz oÊwiadczenie nast´pujàcej treÊci:
„OÊwiadczam, ˝e:
1) dane zawarte we wniosku o wpis
do ewidencji zak∏adów leczniczych
dla zwierzàt sà kompletne i zgodne z prawdà;
2) znane mi sà i spe∏niam warunki
wykonywania dzia∏alnoÊci gospodarczej w zakresie prowadzenia
zak∏adu leczniczego dla zwierzàt
okreÊlone w ustawie z dnia
18 grudnia 2003 r. o zak∏adach
leczniczych dla zwierzàt (Dz. U.
z 2004 r. Nr 11, poz. 95 oraz
z 2008 r. Nr 220, poz. 1433).”.
5. OÊwiadczenie powinno równie˝ zawieraç:
1) imi´ i nazwisko albo nazw´ podmiotu prowadzàcego zak∏ad leczniczy dla zwierzàt oraz jego adres
miejsca zamieszkania albo siedziby;
2) oznaczenie miejsca i dat´ z∏o˝enia
oÊwiadczenia;
3) podpis osoby uprawnionej do reprezentowania podmiotu prowadzàcego zak∏ad leczniczy dla zwierzàt, ze wskazaniem imienia i nazwiska oraz pe∏nionej funkcji.
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6. Organ prowadzàcy ewidencj´, w terminie 50 dni od dnia z∏o˝enia wniosku,
o którym mowa w ust. 2, oraz oÊwiadczenia, o którym mowa w ust. 4, po
sprawdzeniu tych dokumentów dokonuje wpisu do ewidencji oraz wydaje
wnioskodawcy zaÊwiadczenie o wpisie.
7. Je˝eli organ prowadzàcy ewidencj´
nie dokona wpisu w terminie, o którym mowa w ust. 6, a od dnia wp∏ywu
wniosku o wpis do tego organu up∏yn´∏o 60 dni, wnioskodawca mo˝e rozpoczàç dzia∏alnoÊç po uprzednim zawiadomieniu o tym na piÊmie organu,
który nie dokona∏ wpisu. Nie dotyczy
to przypadku, w którym organ wezwa∏
wnioskodawc´ do uzupe∏nienia wniosku o wpis nie póêniej ni˝ przed up∏ywem 7 dni od dnia jego otrzymania.
W takim przypadku termin, o którym
mowa w zdaniu pierwszym, biegnie
odpowiednio od dnia wp∏ywu uzupe∏nienia wniosku o wpis.
8. Do zmiany wpisu do ewidencji stosuje
si´ odpowiednio przepisy dotyczàce
wpisu do ewidencji.”;
4) w art. 19:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. W przypadku stwierdzenia, ˝e zak∏ad leczniczy dla zwierzàt przesta∏ spe∏niaç wymogi
okreÊlone odpowiednio w art. 5—11 lub narusza inne przepisy ustawy albo zosta∏o
stwierdzone naruszenie przepisów ustawy
z dnia 21 grudnia 1990 r. o zawodzie lekarza
weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 187, poz. 1567,
z póên. zm.2)), okr´gowa izba lekarsko-weterynaryjna wyznacza termin do usuni´cia
———————
2)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 240, poz. 2052, z 2003 r.
Nr 59, poz. 532 i Nr 208, poz. 2018, z 2004 r. Nr 11, poz. 95
oraz z 2008 r. Nr 43, poz. 258.
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uchybieƒ, a po jego bezskutecznym up∏ywie
mo˝e podjàç uchwa∏´ o skreÊleniu zak∏adu
z ewidencji.”,
b) uchyla si´ ust. 7;
5) w art. 20 uchyla si´ ust. 2;
6) art. 22 otrzymuje brzmienie:
„Art. 22. Do post´powania w sprawie wpisu, odmowy wpisu, zmiany wpisu i skreÊlenia
z ewidencji stosuje si´ odpowiednio
przepisy Kodeksu post´powania administracyjnego.”.
Art. 2. 1. Podmioty wpisane do ewidencji zak∏adów leczniczych dla zwierzàt prowadzonej przed
dniem wejÊcia w ˝ycie niniejszej ustawy uznaje si´ za
wpisane do ewidencji zak∏adów leczniczych dla zwierzàt w rozumieniu przepisów ustawy zmienianej
w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszà ustawà.
2. W ciàgu 6 miesi´cy od dnia wejÊcia w ˝ycie niniejszej ustawy podmioty, o których mowa w ust. 1,
majà obowiàzek przedstawiç okr´gowej radzie lekarsko-weterynaryjnej, która dokona∏a wpisu takiego
podmiotu do ewidencji zak∏adów leczniczych dla
zwierzàt:
1) zaÊwiadczenie o wpisie do ewidencji dzia∏alnoÊci
gospodarczej albo o wpisie do Krajowego Rejestru Sàdowego;
2) oÊwiadczenie, o którym mowa w art. 17 ust. 4
ustawy wymienionej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszà ustawà.
3. Podmioty prowadzàce zak∏ady lecznicze dla
zwierzàt, które nie dope∏nià obowiàzku, o którym mowa w ust. 2, w∏aÊciwa okr´gowa rada lekarsko-weterynaryjna skreÊla z ewidencji zak∏adów leczniczych
dla zwierzàt.
Art. 3. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 14 dni
od dnia og∏oszenia.
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