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      RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ     
 

                  VI kadencja 
 
 
 

S P R A W O Z D A N I E 
 

KOMISJI  ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 
 

o komisyjnym projekcie ustawy o zmianie ustawy  
o zakładach leczniczych dla zwierząt (druk nr 
1028). 
 

 Marszałek Sejmu – na podstawie  art. 37 ust. 1 i art. 40 ust. 1  Regulaminu Sejmu – po 
zasięgnięciu opinii Prezydium Sejmu – skierował w dniu 30 września  2008 r. powyższy 
projekt ustawy do Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi  do pierwszego czytania. 

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi po przeprowadzeniu pierwszego czytania oraz 
rozpatrzeniu tego projektu ustawy na posiedzeniu w dniu 9  października  2008 r.  

wnosi: 
 

 

W y s o k i  S e j m  u c h w a l i ć  raczy  załączony projekt ustawy.  
 
 
 
 
Warszawa, dnia 9 października 2008 r. 
 
 
 
 

Sprawozdawca                          Zastępca  
          Przewodniczącego Komisji 

  
           (-) Artur Dunin           (-) Józef Piotr Klim  
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Projekt   

 

 

 

 

 

USTAWA 

z dnia ………………2008 r. 

 

o zmianie ustawy o zakładach leczniczych dla zwierząt 

 

Art. 1. 

 W ustawie z dnia 18 grudnia 2003 r. o zakładach leczniczych dla zwierząt (Dz. U. z 
2004 r. Nr 11, poz. 95) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w art. 1 uchyla się ust. 3; 

2) w art. 16 ust. 1-5 otrzymują brzmienie: 

„1. Prowadzenie zakładu leczniczego dla zwierząt jest działalnością regulowaną 
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działal-
ności gospodarczej (Dz.U. z 2007 r. Nr 155, poz. 1095, z późn. zm.1)). 

2. Zakład leczniczy dla zwierząt świadczy usługi weterynaryjne po uzyskaniu 
wpisu do ewidencji zakładów leczniczych dla zwierząt, zwanej dalej „ewi-
dencją”. 

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 telefo-
nu; 

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.”; 

3) art. 17 otrzymuje brzmienie: 

                                                 
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone 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 i Nr 171, poz. 1056.  
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„Art. 17. 1. Podmiot ubiegający się o wpis do ewidencji powinien spełnać 
wymogi określone w art. 5-11, a także posiadać wpis do ewiden-
cji działalności gospodarczej albo Krajowego Rejestru Sądowego. 

2. Podstawą podjęcia przez okręgową radę lekarsko-weterynaryjną 
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 nu-
mer telefonu; 

3) regulamin zakładu leczniczego dla zwierząt; 

4) informację o rodzaju i zakresie świadczonych usług wetery-
naryjnych; 

5) oświadczenie podmiotu prowadzącego zakład leczniczy dla 
zwierząt, że prowadzony  przez niego zakład spełnia wyma-
gania określone w art. 5-11; 

6) imię i nazwisko kierownika zakładu leczniczego dla zwierząt; 

7) informację o liczbie pracowników, w tym lekarzy weterynarii 
i personelu pomocniczego; 

8) numer w ewidencji działalności gospodarczej albo numer 
wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego. 

4. Do wniosku, o którym mowa w ust. 2, podmiot prowadzący za-
kład leczniczy dla zwierząt dołącza zaświadczenie o wpisie do 
ewidencji działalności gospodarczej albo do Krajowego Rejestru 
Sądowego oraz oświadczenie następującej treści: 

„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 ..., poz. ...).”. 

5. Oświadczenie powinno również zawierać: 

1) imię i nazwisko albo nazwę podmiotu prowadzącego zakład 
leczniczy dla zwierząt oraz jego adres miejsca zamieszkania 
albo siedziby; 

2) oznaczenie miejsca i datę złożenia oświadczenia; 

3) podpis osoby uprawnionej do reprezentowania podmiotu 
prowadzącego zakład leczniczy dla zwierząt, ze wskazaniem 
imienia i nazwiska oraz pełnionej funkcji. 
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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 wpi-
su 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 orga-
nu, 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 ta-
kim przypadku termin, o którym mowa w zdaniu pierwszym, bie-
gnie odpowiednio od dnia wpływu uzupełnienia wniosku o wpis. 

8. Do zmiany wpisu do ewidencji stosuje się odpowiednio przepisy 
dotyczące wpisu do ewidencji.”; 

4) w art. 19 uchyla się ust. 7; 

5) w art. 20 uchyla się ust. 2; 

6) art. 22 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 22. Do postępowania w sprawie wpisu, odmowy wpisu, zmiany wpisu i 
skreślenia z ewidencji stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu 
postępowania administracyjnego.”. 

 

Art. 2. 

1. Podmioty wpisane do ewidencji zakładów leczniczych dla zwierząt prowadzonej 
przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy uznaje się za wpisane do rejestru 
działalności regulowanej. 

2. W ciągu 6 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy podmioty, o któ-
rych mowa w ust. 1, mają obowiązek przedstawić okręgowej radzie lekarsko-
weterynaryjnej, która dokonała wpisu takiego podmiotu do ewidencji zakładów 
leczniczych dla zwierząt: 

1) zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej albo o wpi-
sie do Krajowego Rejestru Sądowego; 

2) oświadczenie, o którym mowa w art. 17 ust. 4 i 5 ustawy wymienionej w art. 
1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą. 

3. Podmioty prowadzące zakłady lecznicze dla zwierząt, które nie dopełnią obo-
wiązku, o którym mowa w ust. 2, właściwa okręgowa rada lekarsko-
weterynaryjna wykreśla z ewidencji zakładów leczniczych dla zwierząt.  

 

Art. 3. 

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.  
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KOMITETU INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ

SEKRETpJ.Z
KOMITETU INTEGRAC JI EURO PEJ S KIEJ

SEKRETARZ STANU
Mikołaj Dowgielewicz

Min.MDflĘ łlo8lDP/szs

Warszaw a, dnta,o października 2008 r.

Pan Leszek Korzeniowski
Przewodniczący
Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Sejm Rzecrypospolitej Polskiej

opinia o zgodności z prawem Unii Europejskiej projektu ustawy o zmianie ustawy
o zakładach leczniczyclt dla zwierząt, zawartego w sprawozdaniu Komisji Rolnictwa
i Rozwoju Wsi Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 lipca 2008 r. (druk nr 1114)
wyrażonanapods taw iea r t .9pk t3wzrv iązkuz l r t . 2us t .  1pk t2 ius t .2pk t2aus tawy
z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Komitecie Integracji Europejskiej (Dz. U. Nr 106, poz. 494),
w rwiązku z art. 42 ust. 4 Regulaminu Sejmu, pru,ez Sekretar.za Komitetu Integracji
Europejskiej Mikołaj a Dowgielewicza

Szanowny P anie P rzew o dniczący,

W rwiązku Z przedłoŻonym Sprawozdaniem (pismo sygn. ZDR.0I50.67-Ż008),

pozwalam sobie wyrazic następującą opinię:

Projekt ustawy o zmlante ustawy o zmianie ustawy o zakł'adach |eczniczych dla

zwterząt, zawarĘ w Sprawozdaniu Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Sejmu

Rzeczypospolitej Polskiej zdnla 9 paŹdziernika 2008 r..(druk nr 1114) nie jest sptzeczny

z prawem Unii Europejskiej.

Z poważaniem,

Do uprzejmej wiadomości :
Pan Marek Sawicki
Minister Rolnict'wa i Rozwoiu Wsi

S i clcnta .|e dmei eu;.s błł


