
UCHWAŁA NR 13/V/2009
Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej

z dnia 11  grudnia 2009 r.

w sprawie zmiany uchwały nr 96/2004/III z dnia 17 grudnia 2004 r. w sprawie prowadzenia 
ewidencji zakładów leczniczych dla zwierząt

 Na podstawie przepisu art. 39 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 21 grudnia 1990 r. o zawodzie lekarza 
weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych (jedn. tekst. Dz. U. z 2009 r. nr 93 poz. 767) w zw. z 
art. 16 ust.2 i 3 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o zakładach leczniczych dla zwierząt (Dz. U. nr 11 
poz. 95 ze zm.) uchwala się co następuje:

§ 1
W uchwale nr 96/2004/III z dnia 17 grudnia 2004 r. w sprawie prowadzenia ewidencji zakładów 
leczniczych dla zwierząt wprowadza się następujące zmiany:
1. W § 3 w ust. 4 dodaje się rubrykę dziesięć w brzmieniu:

     „- rubryka dziesiąta - imię  i  nazwisko albo nazwę podmiotu  prowadzącego zakład 
leczniczy dla zwierząt oraz jego adres miejsca zamieszkania albo siedziby;”

2. W § 4 dodaje się ust. 6 o treści następującej:
           „6. Wzór wniosku o wpis zakładu do ewidencji stanowi załącznik do uchwały”.
3. W § 7 :

a. w ust.  1  wyrazy  ”kierownika  zakładu”  zastępuje  się  wyrazami  ”osobę  fizyczną  lub 
podmiot prowadzący zakład”;

b. w ust. 2 pkt. a) otrzymuje brzmienie:
 „a) oświadczenie  o jakim mowa w Art.  17 ust.  4 ustawy o zakładach leczniczych dla 
zwierząt dotyczące prawdziwości danych zawartych we wniosku oraz, że zakład spełnia 
warunki  wykonywania  działalności  gospodarczej  w  zakresie  prowadzenia  zakładu 
leczniczego dla zwierząt”;
c. w ust. 2 w pkt. c) otrzymuje brzmienie:
„c) dokumenty potwierdzające spełnienie przez kierownika wymagań kwalifikacyjnych do 
prowadzenia zakładu leczniczego dla zwierząt”.

4. W § 11 w ust 1 cyfrę „6” zastępuje się cyfrą „7”.

§ 2 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą od 1 stycznia 2010 r.
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Załącznik.
 1. Wzór wniosku o wpis do ewidencji zakładów leczniczych dla zwierząt.
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