Zm. uchwałą Nr 5/2005/IV

UCHWAŁA NR 80/2004 /III

Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej
z dnia 11 maja 2004 r.
w sprawie oznaczania zakładów leczniczych dla zwierząt

Na podstawie art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o zakładach leczniczych dla
zwierząt /Dz. U. z 2004, Nr 11, poz. 951/ uchwala się, co następuje:
§1
Zakład leczniczy dla zwierząt powinien być oznaczony przez umieszczenie dwóch
tablic informacyjnych na budynku w którym mieści się zakład:
1. tablicy zawierającej logo Krajowej Izby Lekarsko- Weterynaryjnej,
2. tablicy informacyjnej .
§1a
1. Tablica, o której mowa w §1 pkt.1, powinna mieć kształt kwadratu o wymiarach 66
x 66 cm oraz na białym tle graficzny stylizowany wąż, literę V i napis „lekarz
weterynarii”.
2. Graficzny wzór tablicy stanowi załącznik do uchwały.
§2
1. Tablica, o której mowa w § l pkt 2, powinna zawierać:
1) nazwę zakładu leczniczego dla zwierząt zgodnie z definicją zawartą w art.4 ust. l
ustawy o zakładach leczniczych dla zwierząt i ewentualnie nazwę własna,
2) adres,
3) numer telefonu,
4) godziny przyjęć.
2. Na tablicy mogą być również umieszczone imiona i nazwiska właściciela lub
właścicieli a także ich stopnie i tytuły naukowe oraz posiadane specjalizacje określone
w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 28 listopada
1994 r. w sprawie trybu i szczegółowych zasad uzyskania tytułu specjalisty przez
lekarza weterynarii /Dz. U. Nr 131, poz. 667/.
3. Napisy na tablicy sporządza się w kolorze zielonym na białym tle.

§3
Traci moc uchwała Nr 32 Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej z dnia 13
listopada 1993 r. wyprawie ustalenia jednolitego znaku informacyjnego dla praktyk
weterynaryjnych.
§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem uchwalenia z mocą obowiązująca od dnia 1 lipca 2004 r
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1. Załącznik zawiera wzór tablicy, której mowa w §1 pkt.2
2. Graficzny wzór tablicy:

