3. WYKREŚLENIE Z EWIDENCJI

ZAKŁADÓW LECZNICZYCH DLA ZWIERZĄT
(ZLDZ)

Co chcę
załatwić?

Zamknąć zakład leczniczy dla zwierząt- wypisać ZLDZ z ewidencji

Kogo dotyczy?

Osób fizycznych, osób prawnych albo jednostki organizacyjne nieposiadające
osobowości prawnej - prowadzące zakład leczniczy dla zwierząt (ZLDZ)

Co
przygotować?

Przygotuj :
Dane teleadresowe
Powyższe dane będą Ci potrzebne do uzupełnienia wniosku.
Wypełnij:

Jakie
dokumenty
muszę
wypełnić?

Jak wypełnić
dokumenty?

Wniosek o wykreślenie z ewidencji zakładów leczniczych dla zwierząt
Odpowiedni wzór znajdziesz w załączniku.
Dokumenty możesz również wypełnić na miejscu w siedzibie Lubuskiej Izby Lekarsko
Weterynaryjnej w Zielonej Górze.
Wypełnij zgłoszenie komputerowo lub odręcznie w jednym egzemplarzu.
Uzupełnij wykropkowane pola ,następnie podpisz się.
Pamiętaj, aby wypełnić zgłoszenie czytelnie.

Ile muszę
zapłacić?

Za wykreślenie z ewidencji zakładów leczniczych dla zwierząt nie są pobierane opłaty.

Kiedy złożyć
dokumenty?

Dokumenty możesz złożyć w dowolnym, wybranym przez siebie terminie po
skompletowaniu wszystkich dokumentów – jednakże przed zamknięciem ZLDZ.
Dokumenty złóż osobiście w Sekretariacie lub wyślij pocztą.
Znajdziesz nas pod adresem:

Gdzie załatwię
sprawę?

Lubuska Izba Lekarsko-Weterynaryjna
ul. T. Olbrychta 1b/6
65-823 Zielona Góra
Jesteśmy do Twojej dyspozycji od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 – 16:00
W razie jakichkolwiek wątpliwości możesz się z nami skontaktować telefonicznie
tel./fax: +48 68 4520604 lub e-mailowo: lilwet@lilwet.pl
Sprawdzimy przesłane przez Ciebie dokumenty i w przypadku braku zastrzeżeń
dokonamy skreślenia z ewidencji zakładów leczniczych dla zwierząt podczas
posiedzenie Rady Lubuskiej Izby Lekarsko- Weterynaryjnej. O wykreśleniu
poinformujemy Cię droga pocztową - otrzymasz oryginał uchwały.

Co zrobi Izba?

W przypadku braków wezwiemy Cię telefonicznie do ich uzupełnienia.
Przekażemy właściwemu ze względu na miejsce siedziby zakładu leczniczego dla
zwierząt powiatowemu lekarzowi weterynarii zawiadomienie o d skreśleniu z ewidencji
zakładu leczniczego dla zwierząt.

Jaki jest czas
realizacji?
Informacje
dodatkowe

Podstawa
prawna

Wykreślimy Twój zakład leczniczy dla zwierząt z ewidencji w możliwe najkrótszym
terminie - w praktyce termin ten przypada na najbliższe posiedzenie Rady Lubuskiej
Izby Lekarsko- Weterynaryjnej.
Podmiot prowadzący zakład leczniczy dla zwierząt jest obowiązany do
zgłoszenia okręgowej radzie lekarsko-weterynaryjnej zamiaru zaprzestania
świadczenia usług weterynaryjnych
Ustawa z dnia 18 grudnia 2003 r. o zakładach leczniczych dla zwierząt
(Dz.U.2004.11.95 ze zm.);
Więcej przepisów na stronie www.lilwet.pl w zakładce PRAWO
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IMIĘ I NAZWISKO LUB NAZWA WNIOSKODAWCY

RADA LUBUSKIEJ
IZBY LEKARSKO-WETERYNARYJNEJ
UL. T. OLBRYCHTA 1B/6
65-823 ZIELONA GÓRA

WNIOSEKO WYKREŚLENIE
Z EWIDENCJI ZAKŁADÓW LECZNICZYCH DLA ZWIERZĄT
P ROWAD ZO NEJ P RZE Z R AD Ę L UB USKI EJ I ZBY L EK A RSKO - W ETE RYN ARYJNE J
1. NAZWA I ADRES ZAMYKANEGO ZAKŁADU LECZNICZEGO DLA ZWIERZĄT

2. POWÓD WYKREŚLENIA ZAKŁADU LECZNICZEGO DLA ZWIERZĄT

3. DATA ZAPRZESTANIA PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI

4. OŚWIADCZENIE
Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

……………………………………………………
Podpis wnioskodawcy

7. ADNOTACJE LUBUSKIEJ IZBY LEKARSKO- WETERYNARYJNEJ
NUMER

KSIĘGI

DATA WYKREŚLENIA
NUMER UCHWAŁY

