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z art. 99 ust. 2 ustawy z dnia 6 wrzeœnia 2001 r. -Prawo
Nr 53, poz. 533 z póŸno zm.) -udzielenie,

udzielenia, zmiana, cofniêcie lub stwierdzenie wygaœniêcia zezwolenia
apteki nale¿y do wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego.

odmowa

na prowadzenie

Wojewódzki
inspektor farmaceutyczny
jest uprawniony do cofniêcia ka¿dego
zezwolenia, równie¿ tego, które wyda³ Minister Zdrowia i Opieki Spo³ecznej lub -w trybie
odwo³awczym -Krajowy

Inspektor Farmaceutyczny i G³ówny Inspektor Farmaceutyczny.

G³ówny Inspektor Farmaceutyczny, na wniosek przedsiêbiorcy prowadz¹cego aptekê,
dokonuje zmian w zezwoleniach wydanych przez Ministra Zdrowia i Opieki Spo³ecznej,
Krajowego Inspektora Farmaceutycznego
lub G³ównego Inspektora Farmaceutycznego.
Zmiany, o których mowa wy¿ej dokonywane s¹ w drodze decyzji administracyjnych
wydawanych na podstawie art. 155 Kodeksu postêpowania administracyjnego.
G³ówny Inspektor
Farmaceutyczny
jest równie¿ uprawniony do stwierdzenia
wygaœniêcia zezwolenia wydanego przez Ministra Zdrowia i Opieki Spo³ecznej, Krajowego
Inspektora

Farmaceutycznego

lub G³ównego Inspektora Farmaceutycznego.

wygaœniêcia zezwolenia
nastêpuje w drodze
podstawie art. 162§1 pkt 1 lub 2 Kpa.
Je¿eli przedsiêbiorca
Ministra

Zdrowia

i Opieki

prowadz¹cy

decyzji

administracyjnej

Stwierdzenie
wydawanej

na

aptekê na podstawie zezwolenia wydanego przez

Spo³ecznej,

Krajowego

Inspektora

Farmaceutycznego

G³ównego
Inspektora
Farmaceutycznego
zawiadomi
wojewódzkiego
farmaceutycznego
o zmianie stanu faktycznego dotycz¹cego
wykonywanej

lub

inspektora
dzia³alnoœci

gospodarczej, proszê uzyskane informacje niezw³ocznie przekazaæ do G³ównego Inspektora
Farmaceutycznego celem wprowadzenia w zezwoleniu stosownej zmiany.
Je¿eli przedsiêbiorca zawiadomi³ wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego
o
zakoñczeniu
Ministra

dzia³alnoœci gospodarczej

Zdrowia

i Opieki

prowadzonej w oparciu o zezwolenie wydane przez

Spo³ecznej,

Krajowego

Inspektora

Farmaceutycznego

lub

G³ównego Inspektora Farmaceutycznego,
informacjê w tym zakresie proszê równie¿
niezw³ocznie przekazaæ do G³ównego Inspektora Farmaceutycznego celem wydania decyzji
o stwierdzeniu

wygaœniêcia zezwolenia.

prawnego zezwolenia,

Jest to konieczne celem wyeliminowania

które -z uwagi na zakoñczenie przez aptekê dzia³alr)Óœci-sta³o

bezprzedmiotowe.;
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