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Numer Księgi Ewidencyjnej 

16/………./…………/…………/……………/……………  rej. zlz  z dn. …………………… 
(wypełnia okręgowa rada lekarsko - weterynaryjna) 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

(wypełnia wnioskodawca) 
 

RADA DOLNOŚLĄSKIEJ 
IZBY LEKARSKO-WETERYNARYJNEJ 
50-344 WROCŁAW, UL. SOPOCKA 21/2 

  

MIEJSCOWOŚĆ DATA 

WNIOSEK PODMIOTU PROWADZĄCEGO ZAKŁAD LECZNICZY DLA ZWIERZĄT 

O WPIS DO EWIDENCJI ZAKŁADÓW LECZNICZYCH DLA ZWIERZĄT PROWADZONEJ 

PRZEZ RADĘ DOLNOŚLĄSKIEJ IZBY LEKARSKO-WETERYNARYJNEJ 
 

1. STATUS PRAWNY PODMIOTU PROWADZĄCEGO(WŁAŚCICIELA)ZAKŁADU LECZNICZEGO DLA ZWIERZĄT 
Osoba fizyczna    

Osoba prawna    

Jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej     

 
Nazwa jednostki organizacyjnej  

 

2. PODMIOT PROWADZĄCY ZAKŁAD LECZNICZY DLA ZWIERZĄT 
 

* IMIĘ I NAZWISKO 
ORAZ/LUB 

 NAZWA 
(JAK W CEIDG) 

 

MIEJSCOWOŚĆ 
 

 
KOD 

 

ULICA 
 

 NR  NR 

LOKALU 
 

*NUMER NIP  

                   

 

*NUMER REGON               

*NUMER KRS (Krajowy Rejestr Sądowy) – 

jeśli podmiot podlega wpisowi do tego rejestru 

 

NR: 
Z DNIA: 

TELEFON/FAX  E-MAIL  

 

 

 

 

3. RODZAJ ZAKŁADU LECZNICZEGO DLA ZWIERZĄT 
 

Gabinet weterynaryjny  -  Przychodnia weterynaryjna -  

Lecznica weterynaryjna -   Klinika weterynaryjna     -   

Weterynaryjne laboratorium diagnostyczne -  
 

4. NAZWA ZAKŁADU LECZNICZEGO DLA ZWIERZĄT ODPOWIADAJĄCA ZAKRESOWI ŚWIADCZONYCH USŁUG 
Zgodna z wymaganiami art. 6 ust 3 ust o zakładach leczniczych dla zwierząt oraz uchwałą NR 80/2004/III Krajowej Rady 
Lekarsko-Weterynaryjnej z dnia 11 maja 2004 r. z późn zm. w sprawie oznaczania zakładów leczniczych dla zwierząt 
(kategoria oraz pełna nazwa podmiotu). 
 

 

 

5. SIEDZIBA ZAKŁADU LECZNICZEGO DLA ZWIERZĄT 

KOD POCZTOWY 
 

MIEJSCOWOŚĆ 
 

ULICA 
 NR 

BUDYNKUU

 

NR LOKALU 
 

POWIAT 
 GMINA/ 

DZIELNICA 
 

TELEFON  
E-MAIL (POLE 

NIEOBOWIĄZKOWE)
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Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych zawartych w niniejszym wniosku przez Dolnośląską Izbę Lekarsko – Weterynaryjną oraz Krajową 
Izbę Lekarsko – Weterynaryjną zgodnie z art. 23 ust. 1-4 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 
101, poz. 926 z późn. zm.) 

 

Pouczenie:  
Ustawa z dnia 21 listopada 2008 o zmianie ustawy o zakładach leczniczych dla zwierząt (Dz. U. z 2019 r. poz. 24) 
Art. 16. 1.  Prowadzenie zakładu leczniczego dla zwierząt jest działalnością regulowaną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 
lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej. 
2.   Zakład leczniczy dla zwierząt świadczy usługi weterynaryjne po uzyskaniu wpisu do ewidencji zakładów leczniczych dla zwierząt, zwanej 
dalej "ewidencją". Ewidencja jest rejestrem działalności regulowanej w rozumieniu przepisów ustawy, o której mowa w ust. 1. 
3.   Ewidencję prowadzi właściwa ze względu na siedzibę zakładu leczniczego dla zwierząt okręgowa rada lekarsko-weterynaryjna. 
4.   Ewidencja jest jawna i zawiera: 
1)   imię i nazwisko albo nazwę podmiotu prowadzącego zakład leczniczy dla zwierząt oraz jego adres miejsca zamieszkania albo siedziby; 
2)   nazwę zakładu leczniczego dla zwierząt oraz jego adres i numer telefonu; 
3)   imię i nazwisko kierownika zakładu; 
4)   informację o liczbie pracowników, w tym lekarzy weterynarii i personelu pomocniczego. 
5.   Za wpis do ewidencji oraz zmianę tego wpisu okręgowa rada lekarsko-weterynaryjna pobiera opłatę, która stanowi jej przychód. Opłata za 
zmianę wpisu wynosi 50 % opłaty za wpis."; 
Art. 17. 1.  Podmiot ubiegający się o wpis do ewidencji powinien spełniać wymogi określone w art. 5-11, a także posiadać wpis do ewidencji 
działalności gospodarczej albo Krajowego Rejestru Sądowego. 
2.   Podstawą podjęcia przez okręgową radę lekarsko-weterynaryjna uchwały w sprawie wpisu zakładu leczniczego dla zwierząt do ewidencji 
jest wniosek podmiotu prowadzącego zakład. 
3.   Wniosek, o którym mowa w ust. 2, zawiera: 
1)   imię i nazwisko albo nazwę podmiotu prowadzącego zakład leczniczy dla zwierząt oraz jego adres miejsca zamieszkania albo siedziby; 
2)   nazwę zakładu leczniczego dla zwierząt oraz jego adres i numer telefonu; 
3)   regulamin zakładu leczniczego dla zwierząt; 
4)   informację o rodzaju i zakresie świadczonych usług weterynaryjnych; 
5)   imię i nazwisko kierownika zakładu leczniczego dla zwierząt; 
6)   informację o liczbie pracowników, w tym lekarzy weterynarii i personelu pomocniczego; 
7)   numer w ewidencji działalności gospodarczej albo numer wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego. 
4.   Do wniosku, o którym mowa w ust. 2, podmiot prowadzący zakład leczniczy dla zwierząt dołącza zaświadczenie o wpisie do ewidencji 
działalności gospodarczej albo do Krajowego Rejestru Sądowego oraz Oświadczenie podmiotu prowadzącego zakład o kompletności i 
spełnianiu przez zakład leczniczy dla zwierząt wymogów określonych w ustawie i rozporządzeniach. 
6.   Organ prowadzący ewidencję, w terminie 50 dni od dnia złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 2, oraz oświadczenia, o którym mowa w 
ust. 4, po sprawdzeniu tych dokumentów dokonuje wpisu do ewidencji oraz wydaje wnioskodawcy zaświadczenie o wpisie. 
7.   Jeżeli organ prowadzący ewidencję nie dokona wpisu w terminie, o którym mowa w ust. 6, a od dnia wpływu wniosku o wpis do tego organu 
upłynęło 60 dni, wnioskodawca może rozpocząć działalność po uprzednim zawiadomieniu o tym na piśmie organu, który nie dokonał wpisu. Nie 
dotyczy to przypadku, w którym organ wezwał wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku o wpis nie później niż przed upływem 7 dni od dnia jego 
otrzymania. W takim przypadku termin, o którym mowa w zdaniu pierwszym, biegnie odpowiednio od dnia wpływu uzupełnienia wniosku o wpis. 
 

6. PERSONEL ZAKŁADU  LECZNICZEGO DLA ZWIERZĄT 

KIEROWNIK 
IMIĘ NAZWISKO NR PRAWA WYKONYWANIA ZAWODU 
   

LICZBA PRACOWNIKÓW 
LEKARZE WETERYNARII W TYM KIEROWNIK PERSONEL POMOCNICZY ŁĄCZNIE 

   

7. ZAŁĄCZNIKI DO WNIOSKU: 
 

 -  Regulamin zakładu leczniczego dla zwierząt. 
 -  Oświadczenie kierownika zakładu o kompletności i spełnianiu przez zakład leczniczy dla zwierząt 

wymogów określonych w ustawie i rozporządzeniach. 
 -  Aktualne zaświadczenie o prawie wykonywania zawodu kierownika zakładu leczniczego dla zwierząt 

(dla lekarzy nie będących członkami DIL-Wet.). 
 -  Zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub Krajowego Rejestru Sądowego – 

do wglądu. 

8. OŚWIADCZENIE podmiotu prowadzącego o znajomości przepisów ustawy o swobodzie działalności 
gospodarczej w zakresie działalności regulowanej: 
 

Świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia lub zatajenie prawdy, zgodnie 
z Ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o zmianie ustawy o zakładach leczniczych dla zwierząt (Dz. U. z 

dnia 12 grudnia 2008 r. nr 220 poz. 1433) OŚWIADCZAM, ŻE: 
1) dane zawarte we wniosku o wpis do ewidencji zakładów leczniczych dla zwierząt są kompletne i 

zgodne z prawdą, 
2) znane mi są i spełniam warunki wykonywania działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia 

zakładu leczniczego dla zwierząt określone w ustawie z dnia 18 grudnia 2003 r. o zakładach 
leczniczych dla zwierząt (Dz. U. z 2004 r. Nr 11, poz. 95 oraz z 2008 r. Nr 220, poz. 1433).  

 

9. WŁAŚCICIEL LUB OSOBA UPRAWNIONA DO REPREZENTOWANIA PODMIOTU PROWADZĄCEGO ZAKŁAD 
LECZNICZY DLA ZWIERZĄT - IMIĘ, NAZWISKO I PEŁNIONA FUNKCJA 

 

10. PODPIS OSOBY, O KTÓREJ MOWA W CZĘŚCI 9. WNIOSKU  

 


